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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΑ 
 

Για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές – Φυσικά Πρόσωπα 

Εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει να συμπληρώσετε πλήρως και να αποστείλετε πρωτότυπα 

υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας: 14ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης 

Πολυγύρου, υπόψιν Γραμματείας ΤΕΑ. 

 

Επισημαίνουμε ότι το πεδίο ΙΙ της Αίτησης Εγγραφής «Στοιχεία Συνεργάτη/Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή» 

δεν συμπληρώνεται από εσάς αλλά από το ΤΕΑ. 

  

Μετά τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων και την έγκριση της αίτησης θα λάβετε, στο email που 

έχετε δηλώσει στην αίτησή σας, τον Ατομικό Αριθμό Μητρώου.  

 

Στη συνέχεια θα μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στην πλατφόρμα του ΤΕΑ και να έχετε πρόσβαση 

στον Ατομικό σας Λογαριασμό (https://portal.teainterlife.gr/Account/Login).  

  

 

Για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές – Νομικά Πρόσωπα 

Εφόσον είστε Νομικό Πρόσωπο, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

 

(α) Ο νόμιμος εκπρόσωπος συμπληρώνει τη Δήλωση Νομίμου Εκπροσώπου όπου θα αναφέρει ποιος ή 

ποιοι επιθυμεί να ασφαλισθεί/ούν στο ΤΕΑ. 

Εφόσον δηλωθούν από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι απαραίτητο 

να συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πεδίο της δήλωσης και το ποσοστό συμμετοχής τους. 

Σημειώνουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στο ΤΕΑ έχουν αποκλειστικά και μόνο οι νόμιμοι εκπρόσωποι και τα 

μέλη ΔΣ των Εταιριών. 

  

(β) Το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που έχουν υποδειχθεί από το νόμιμο εκπρόσωπο συμπληρώνει/ουν την 

αίτηση εγγραφής στο ΤΕΑ INTERLIFE. 

 

Επισημαίνουμε ότι το πεδίο ΙΙ της αίτησης εγγραφής «Στοιχεία Συνεργάτη/Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή» 

συμπληρώνεται από το ΤEA. 

  

Πέραν των εγγράφων αυτών είναι απαραίτητο να αποστείλετε και πιστοποιητικό περί ισχύουσας 

εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ, εκδοθέν τον τελευταίο μήνα. 

Στην περίπτωση της Ανώνυμης Εταιρίας και εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώσει ως πρόσωπα που 

δικαιούνται να ασφαλισθούν στο ΤΕΑ μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει επιπρόσθετα να αποστείλετε το τελευταίο 

σε ισχύ πρακτικό Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα.  

  

Στη συνέχεια, τα ανωτέρω αναφερόμενα: (α) δήλωση νομίμου εκπρόσωπου, (β) αίτηση/αιτήσεις 

ασφαλισμένου/ων, (γ) πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και (δ) πρακτικό Δ.Σ. συγκρότησης σε 

σώμα (όπου απαιτείται), αποστέλλονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας: 14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – 

Πολυγύρου, Τ.Κ. 57001, υπόψιν Γραμματείας ΤΕΑ.  

  

Μετά τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων και την έγκριση της αίτησης ασφαλισμένου, κάθε 

ασφαλισμένος θα λάβει στο email που έχει δηλώσει στην αίτησή του, τον Ατομικό Αριθμό Μητρώου. 

 

Στη συνέχεια θα μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα του ΤΕΑ και να έχει πρόσβαση 

στον Ατομικό του Λογαριασμό (https://portal.teainterlife.gr/Account/Login). 
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