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Μϋροσ Πρώτο
Κεφϊλαιο Α΄
κοπόσ, πεδύο εφαρμογόσ, οριςμού, εθνικϋσ ρυθμύςεισ
για τισ κατηγορύεσ (αντ)αςφαλιςτικών διαμεςολαβητών
Άρθρο 1
κοπόσ
Σθνπφο ηνπ παξφληνο είλαη ε κεηαθνξά ζην ειιεληθφ δίθαην ηεο Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ηαλνπαξίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή ησλ
(αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ Οδεγία 2018/411/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 14εο Μαξηίνπ 2018, θαη ε θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ησλ
δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ (αλη)αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε.

Άρθρο 2
Πεδύο εφαρμογόσ
(Άρθρο 1 και άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας)
1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ Κεθαιαίνπ Γ, ν παξψλ λφκνο ζεζπίδεη θαλφλεο φζνλ αθνξά ζηελ αλάιεςε
θαη άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ απφ θπζηθά θαη λνκηθά
πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ή επηζπκνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Διιάδα.
2. Απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο εμαηξνχληαη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο
δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, φηαλ πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ε αζθάιηζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνο ην αγαζφ ή ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεηαη απφ πξνκεζεπηή
φηαλ ε ελ ιφγσ αζθάιηζε θαιχπηεη:
αα) ηνλ θίλδπλν βιάβεο, απψιεηαο ή δεκίαο αγαζνχ ή ηε κε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεη ν ελ
ιφγσ πξνκεζεπηήο, ή
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αβ) ηε δεκία ή απψιεηα απνζθεπψλ θαη ηνπο άιινπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηαμίδη γηα ην νπνίν
έγηλε θξάηεζε απφ ηνλ ελ ιφγσ πξνκεζεπηή, θαη
β) ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ δελ ππεξβαίλεη ηα
εμαθφζηα (600) επξψ ππνινγηδφκελν αλαινγηθά ζε εηήζηα βάζε, ή
γ) θαηά παξέθθιηζε ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξνχζεο, φηαλ ε αζθάιηζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνο
ππεξεζία πνπ εκθαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε α’ θαη ε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο είλαη ίζε ή
κηθξφηεξε απφ ηξεηο κήλεο, ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηαβιήζεθε θαη’ άηνκν δελ ππεξβαίλεη
ηα δηαθφζηα (200) επξψ.
3. Όηαλ ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή
δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο εμαηξείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δηαζθαιίδεη φηη:
α) ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ πειάηε, πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηακεζνιαβεηή, θαζψο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνλ πειάηε θαη άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο λα
ππνβάινπλ θαηαγγειίεο,
β) ππάξρνπλ θαηάιιειεο θαη αλαινγηθέο δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηα άξζξα 26 θαη
33 ηνπ παξφληνο θαη ηελ εμέηαζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε πξηλ απφ ηελ
πξφηαζε ζχκβαζεο, θαη
γ) ην έγγξαθν πιεξνθνξηψλ γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο παξέρεηαη ζηνλ πειάηε πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.
4. Ο παξψλ λφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζε
ζρέζε κε θηλδχλνπο θαη ππνρξεψζεηο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο, δελ
ξπζκίδεη δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε ηξίηεο ρψξεο
εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Με ηελ επηθχιαμε δηαηάμεσλ εηδηθψλ λφκσλ, ε άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο
(αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα απφ (αλη)αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή δηακεζνιαβεηέο
εγθαηεζηεκέλσλ ζε ηξίηε ρψξα επηηξέπεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο ή θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ.
Ζ Δπνπηηθή αξρή ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο γεληθήο θχζεσο δπζθνιίεο ηηο
νπνίεο ζπλαληνχλ νη δηαλνκείο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πξνεξρφκελνη απφ ηελ Διιάδα σο
θξάηνο κέινο θαηαγσγήο, θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ δηαλνκήο
(αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζε ηξίηε ρψξα.
5. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο δελ ζεσξνχληαη δηαλνκή
(αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ:
α) ε πεξηζηαζηαθή παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην άιιεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάλ:
αα) ν πάξνρνο δελ πξνβαίλεη ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα λα βνεζήζεη ζηε ζχλαςε ή ηελ
εθηέιεζε (αλη)αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο,
αβ) ν ζθνπφο ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη ε βνήζεηα ηνπ πειάηε ζηε ζχλαςε ή ηελ εθηέιεζε
(αλη)αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο,
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β) ε θαη’ επάγγεικα δηαρείξηζε ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ αμηψζεσλ κηαο (αλη)αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο, θαζψο θαη ν δηαθαλνληζκφο (αλη)αζθαιηζηηθψλ δεκηψλ θαη ε εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απφ
πξαγκαηνγλψκνλα,
γ) ε απιή παξνρή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο δπλεηηθνχο αζθαιηζκέλνπο ζηνπο
αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο ή ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, εάλ ν πάξνρνο ησλ πιεξνθνξηψλ
δελ πξνβαίλεη ζε άιιεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα λα βνεζήζεη ζηε ζχλαςε
(αλη)αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο,
δ) ε απιή παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο δπλεηηθνχο αζθαιηζκέλνπο ζρεηηθά κε ηα (αλη)αζθαιηζηηθά
πξντφληα ή ηνλ (αλη)αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή ηελ (αλη)αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, εάλ ν πάξνρνο
ησλ πιεξνθνξηψλ δελ πξνβαίλεη ζε άιιεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα λα βνεζήζεη ζηε
ζχλαςε (αλη)αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο.

Άρθρο 3
Οριςμού
(Άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 12 παρ. 1 και 2 Οδηγίας)
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
1. «Γηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ»: νη δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιήο, πξφηαζεο ή
δηελέξγεηαο άιισλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηε ζχλαςε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, νη
δξαζηεξηφηεηεο ζχλαςεο απηψλ, ή νη δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο βνήζεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ, ηδίσο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηδνκέλνπ θηλδχλνπ.
Σηελ έλλνηα ηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή θαη κέζσ ηζηφηνπνπ ή
θάπνηνπ άιινπ κέζνπ, πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε κία ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο βάζεη
θξηηεξίσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ πειάηε θαζψο θαη ε παξνρή θαηαιφγνπ θαηάηαμεο αζθαιηζηηθψλ
πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ θαη ησλ πξντφλησλ ή θαη ησλ
πξνζθεξνκέλσλ εθπηψζεσλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε επί ηνπ αζθαιίζηξνπ, εθφζνλ κέζσ
ηνπ ηζηφηνπνπ ν πειάηεο είλαη ζε ζέζε λα ζπλάςεη άκεζα ή έκκεζα κηα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε.
2. «Γηαλνκή αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ»: νη δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιήο, πξφηαζεο ή
δηελέξγεηαο άιισλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ αληαζθάιηζεο, νη
δξαζηεξηφηεηεο ζχλαςήο ηνπο, ή νη δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο βνήζεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ, ηδίσο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αληαζθαιηδνκέλνπ θηλδχλνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ (αλη)αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
ρσξίο ηελ παξέκβαζε αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή
3. «Αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο απφ ηελ (αλη)αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε ή ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαη εθηφο απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο
δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν αλαιακβάλεη ή αζθεί επ’ ακνηβή δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ
πξντφλησλ. Οη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο πνπ έρνπλ έδξα ζηελ Διιάδα θαη ππφθεηληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’ ηνπ παξφληνο, δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
α) Αζθαιηζηηθνί Πξάθηνξεο,
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β) Σπληνληζηέο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη
γ) Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ.
4. «Αζθαιηζηηθφο Πξάθηνξαο»: Τν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο
δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ κίαο ή πεξηζζφηεξσλ
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σηνπο αζθαιηζηηθνχο πξάθηνξεο εληάζζνληαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, νη
επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ θαη νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, φηαλ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο
αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ.
5. Σπληνληζηήο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ κέζσ νκάδαο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ, ηνπο
νπνίνπο επηιέγεη θαη πξνηείλεη ζηελ ή ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ζπλεξγαζία, θαη ζηε
ζπλέρεηα εθπαηδεχεη θαη επηβιέπεη ην έξγν ηνπο κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηελ εθ κέξνπο ηνπο
εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαλνκή πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηήο ή ηψλ αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη, ρσξίο λα ζπκβάιιεηαη ν ίδηνο κε απηνχο.
6. «Μεζίηεο αζθαιίζεσλ»: Τν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ, θαη’ εληνιή ηνπ πειάηε, αζθεί ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ κε βάζε ηελ αλάιπζε επαξθνχο αξηζκνχ
αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, ρσξίο λα δεζκεχεηαη σο πξνο ηελ επηινγή ηεο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο.
7. «Πηζησηηθφ Ίδξπκα»: ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ζεκείν 1 ηνπ
Καλνληζκνχ ΔΔ αξηζ. 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ.
8. «Δπηρείξεζε επελδχζεσλ»: ε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ζεκείν 2 ηνπ
Καλνληζκνχ 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ.
9. «Αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή
δηακεζνιάβεζε» (εθεμήο: «αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο»): θάζε
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πιελ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ θαη ησλ
αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ αζθεί κε ακνηβή σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή
δηακεζνιάβεζε, εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ε θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ είλαη ε
δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ,
β) ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηαλέκεη κφλνλ νξηζκέλα αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ ζπκπιεξψλνπλ
έλα αγαζφ ή κηα ππεξεζία, θαη
γ) ηα ζρεηηθά αζθαιηζηηθά πξντφληα δελ θαιχπηνπλ αζθαιίζεηο δσήο ή θηλδχλνπο αζηηθήο επζχλεο,
εθηφο αλ ε ελ ιφγσ θάιπςε ζπκπιεξψλεη ην αγαζφ ή ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεη ν δηακεζνιαβεηήο
σο ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ.
Οη επηρεηξήζεηο ελνηθηάζεσο νρεκάησλ θαη ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε
δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ εγγξάθνληαη ζην Δηδηθφ Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 18 σο αζθαιηζηηθνί
δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο.

Σελίδα 8 από 64

10. «Αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, άιιν απφ ηελ
(αλη)αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, ην νπνίν αζθεί κε ακνηβή ηε δξαζηεξηφηεηα
δηαλνκήο αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. Αληαζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο κε έδξα ζηελ Διιάδα, πνπ
ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’ ηνπ παξφληνο, είλαη κφλνλ νη κεζίηεο αληαζθαιίζεσλ, ήηνη
ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ, θαη’ εληνιή ηνπ πειάηε, αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαλνκήο
αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ κε βάζε ηελ αλάιπζε επαξθνχο αξηζκνχ αληαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ
πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, ρσξίο λα δεζκεχνληαη σο πξνο ηελ επηινγή ηεο αληαζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο.
11. «Αζθαιηζηηθή επηρείξεζε»: νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν.
4364/2016 (Α’ 13).
12. «Αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε»: νη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 4 θαη 6 ηνπ Ν.
4364/2016 (Α’ 13).
13. «Γηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ»: ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο, ν αζθαιηζηηθφο
δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε.
14. «Ακνηβή»: ε ππνινγηδφκελε επί ηνπ αζθαιίζηξνπ πξνκήζεηα, θαη θάζε επηπξφζζεηε ρξέσζε ή
άιιε πιεξσκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε είδνπο νηθνλνκηθνχ νθέινπο ή νηνπδήπνηε άιινπ
ρξεκαηηθνχ ή κε ρξεκαηηθνχ νθέινπο ή θηλήηξνπ, πνπ πξνηείλεηαη ή παξέρεηαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε ή ηνλ πειάηε ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ.
15. «Κξάηνο κέινο θαηαγσγήο» ηνπ (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή:
α) ζηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν δηακέλεη,
β) ζηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα
ή, αλ δελ έρεη θαηαζηαηηθή έδξα ζχκθσλα κε ην εζληθφ ηνπ δίθαην, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν
βξίζθεηαη ε θεληξηθή ηνπ δηνίθεζε.
16. «Κξάηνο κέινο ππνδνρήο»: ην θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ζην νπνίν ν (αλη)αζθαιηζηηθφο
δηακεζνιαβεηήο έρεη κφληκε παξνπζία ή εγθαηάζηαζε ή παξέρεη ππεξεζίεο, θαη ην νπνίν δελ είλαη ην
θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηνπ.
17. «Υπνθαηάζηεκα»: ην πξαθηνξείν ή ην ππνθαηάζηεκα δηακεζνιαβεηή, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην
έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο εθηφο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηνπ.
18. «Σηελνί δεζκνί»: νη ζηελνί δεζκνί πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 17 ηνπ Ν. 4364/2016 (Α’ 13).
19. «Κχξηνο ηφπνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο»: ν ηφπνο απφ ηνλ νπνίν αζθείηαη ε δηνίθεζε επί
ηεο θχξηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
20. «Σπκβνπιή»: ε πξνζσπηθή ζχζηαζε ζηνλ πειάηε, πνπ παξέρεηαη θαηά ηε δηαλνκή ηνπ
αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο, ζε ζρέζε κε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο αζθάιηζεο.
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21. «Μεγάινη θίλδπλνη»: νη κεγάινη θίλδπλνη πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 13 παξ. 27 ηνπ Ν. 4364/2016
(Α’ 13).
22. «Δπελδπηηθφ πξντφλ βαζηδφκελν ζε αζθάιηζε»: έλα αζθαιηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθέξεη αμία
θαηά ηε ιήμε ηνπ ή αμία εμαγνξάο, νη νπνίεο είλαη ζπλνιηθά ή κεξηθά εθηεζεηκέλεο άκεζα ή έκκεζα ζε
δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο. Σηελ έλλνηα απηή δελ πεξηιακβάλνληαη:
α) νη αζθαιίζεηο θαηά δεκηψλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 4364/2016 (Α’ 13),
β) νη αζθαιίζεηο δσήο, νη παξνρέο ησλ νπνίσλ θαηαβάιινληαη κφλν ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή
αληθαλφηεηαο ιφγσ ζσκαηηθήο βιάβεο, αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο,
γ) ηα ζπληαμηνδνηηθά πξντφληα γηα ηα νπνία, ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην, έρεη αλαγλσξηζηεί φηη
έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ παξνρή εηζνδήκαηνο ζηνλ επελδπηή θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ
θαη δίλνπλ ζηνλ επελδπηή ην δηθαίσκα ζε νξηζκέλεο παξνρέο,
δ) ηα επίζεκα αλαγλσξηζκέλα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 3029/2002 (Α’ 160), ηνπ λφκνπ 4364/2016 (Α’ 13), ηεο νδεγίαο 2003/41/ΔΚ,ηεο
νδεγίαο 2009/138/ΔΚ θαη ηεο νδεγίαο 2016/2341/ΔΔ
ε) ηα αηνκηθά ζπληαμηνδνηηθά πξντφληα γηα ηα νπνία απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία εηζθνξά
ηνπ εξγνδφηε, θαη ζηα νπνία ν εξγαδφκελνο ή ν εξγνδφηεο δελ έρεη δπλαηφηεηα επηινγήο σο πξνο ην
ζπληαμηνδνηηθφ πξντφλ ή ηνλ πάξνρν.
23. «Σηαζεξφ κέζν»: θάζε κέζν ην νπνίν,
α) παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ απεπζχλνληαη
πξνζσπηθά, θαηά ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα αλαηξέρεη ζ’ απηέο κειινληηθά θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ηθαλφ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη
β) επηηξέπεη ηελ ακεηάβιεηε αλαπαξαγσγή ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ.
24. «Αξκφδηεο Αξρέο»: κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Κεθαιαίσλ Γ’ θαη Γ’ θαη ησλ εθεί
πξνβιεπνκέλσλ αξκνδηνηήησλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ
Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ), νη εζληθέο αξρέο νη νπνίεο, δπλάκεη λνκνζεηηθήο ή θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο, είλαη
αξκφδηεο λα επνπηεχνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. Γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο εζληθήο θαη επξσπατθήο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο αξκφδηα ειιεληθή
Δεπνπηηθή αξρή είλαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο (εθεμήο: ε επνπηηθή αξρή), ζηελ νπνία αλαηίζεηαη ην
έξγν ηεο επνπηείαο ησλ δηαλνκέσλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο.
25. «Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Σπληάμεσλ» ή «ΔΑΑΔΣ»: ε Δπξσπατθή
Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Σπληάμεσλ πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ.
1094/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ.
26. «Όξγαλν δηνίθεζεο» αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή
δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο: Τν απνθαζηζηηθφ θαη εθηειεζηηθφ, κε εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ζπιινγηθφ ή αηνκηθφ φξγαλν, ην επηθνξηηζκέλν κε ηελ ελ γέλεη δηνίθεζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία πεξί εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ αλαιφγσο ηεο λνκηθήο
κνξθήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ηνλ ξφιν ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο έρεη ν
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ίδηνο ν δηαλνκέαο ή ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο
δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο.
27. «Παξαγσγή αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή ζπληνληζηή» Τν ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ νη
νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ
πξάθηνξα ή ζπληνληζηή. Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ελεκεξψλεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε
αλαιπηηθή θαηάζηαζε, ηνλ αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα ή ζπληνληζηή γηα ηε δηαηεξνχκελε ζε ηζρχ
παξαγσγή θαη ηηο δηαηεξνχκελεο πξνκήζεηεο ηνπ.

Άρθρο 4
υναλλακτικϋσ ςχϋςεισ των διανομϋων αςφαλιςτικών προώόντων μεταξύ τουσ
και με τον πελϊτη
1. Ο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο δηαλέκεη πξντφληα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
βάζεη έγγξαθεο ζχκβαζεο εληνιήο, θαη ακείβεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο,
ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ δηαλέκεη αζθαιηζηηθά πξντφληα.
2. Ο ζπληνληζηήο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ κίαο ή πεξηζζφηεξσλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, βάζεη
έγγξαθεο ζχκβαζεο εληνιήο θαη ακείβεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηηο
νπνίεο ζπλεξγάδεηαη.
3. Αλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ιπζεί ή ιήμεη ε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ
αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή ηνπ ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
θαηαβάιιεη ζηνλ αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα ή ηνλ ζπληνληζηή πξνκήζεηα ηξηψλ εηψλ πνπ αλαινγεί ζηελ
παξαγσγή ηνπ, ε νπνία εμαθνινπζεί γηα απηφ ην δηάζηεκα λα παξακέλεη ζηελ αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε, ζην κέηξν πνπ ζα εδηθαηνχην πξνκήζεηα εάλ δελ είρε ιπζεί ε ζχκβαζε. Ζ παξαγσγή
ηεθκαίξεηαη φηη παξακέλεη ζηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε εθφζνλ δηαηεξείηαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα
ην αζθαιηδφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή αληηθείκελν, ρσξίο λα αιινηψλνληαη νπζησδψο νη φξνη
ηεο αξρηθήο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο. Τν βάξνο απφδεημεο γηα ηελ απψιεηα ηεο παξαγσγήο θέξεη ε
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε. Γελ θαηαβάιιεηαη πξνκήζεηα:
α) αλ ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ή ν ζπληνληζηήο έρεη θαηαδηθαζηεί κε νξηζηηθή απφθαζε θαηφπηλ
ππνβνιήο κελπηήξηαο αλαθνξάο ή έγθιεζεο απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ή
β) αλ απηεπαγγέιησο αζθήζεθε πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή ηνπ ζπληνληζηή
αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ, γηα πξάμεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε ή ηειέζηεθαλ επ’ επθαηξία απηήο, ή
γ) ζε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε ιχζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ δηακεζνιαβεηή.
Σε πεξίπησζε κφληκεο νιηθήο αληθαλφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή ηνπ ζπληνληζηή
αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαηαβάιιεη ζηνλ αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα ή ηνλ
ζπληνληζηή απνδεκίσζε πνπ ηζνχηαη κε πξνκήζεηα ηεζζάξσλ εηψλ πνπ αλαινγεί ζηελ παξαγσγή
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ηνπ, ε νπνία εμαθνινπζεί γηα απηφ ην δηάζηεκα λα παξακέλεη ζηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, θαη ζε
πεξίπησζε ζαλάηνπ ηελ θαηαβάιιεη ζηα πξφζσπα πνπ ν πξάθηνξαο ή ν ζπληνληζηήο είραλ νξίζεη σο
δηθαηνχρνπο. Αλ δελ είραλ νξηζηεί δηθαηνχρνη, ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
θαηαβάιιεη ηελ σο άλσ απνδεκίσζε ζηνπο κέρξη 4νπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο θιεξνλφκνπο ηνπ ζαλφληνο
θαηά ηελ ηάμε ηεο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο.
Σε πεξίπησζε απνρψξεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή ηνπ ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ
ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ηνχ θαηαβάιιεη πξνκήζεηα ηξηψλ εηψλ πνπ
αλαινγεί ζηελ παξαγσγή ηνπ, ε νπνία εμαθνινπζεί λα παξακέλεη γη’ απηφ ην δηάζηεκα ζε απηήλ.
4. Ο κεζίηεο αζθαιίζεσλ αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο βάζεη έγγξαθεο ζπκθσλίαο κε ηηο
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, κε ηξφπν πνπ λα απνηξέπεηαη ε λνκηθή θαη νηθνλνκηθή εμάξηεζή ηνπ
έλαληη απηψλ. Ο κεζίηεο αζθαιίζεσλ ιακβάλεη ακνηβή:
α) απφ ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ηνπνζέηεζε ηνλ αζθαιηζηηθφ θίλδπλν θαη’ εληνιή
ηνπ πειάηε ηνπ, ή/θαη
β) απφ ηνλ πειάηε, βάζεη έγγξαθεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπο.
Διάρηζην πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο είλαη ν ΑΦΜ ηνπ κεζίηε αζθαιίζεσλ, ν ΑΦΜ ηνπ πειάηε, ν
ρξφλνο θαη ν ηξφπνο απφδνζεο ηεο ακνηβήο θαη ην αθξηβέο πνζφ ηεο ακνηβήο ή, αλ απηφ δελ είλαη
δπλαηφ, ε βάζε θαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο.
5. Σηελ αζθάιηζε κεγάισλ θηλδχλσλ, θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηία πειάηε ηνπ άξζξνπ 4 παξ.
1 ζεκείν 10 ηεο νδεγίαο 2014/65/ΔΔ θαη ζηε ζπλαζθάιηζε, ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ δχλαηαη, ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε έθδνζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο, λα ππνβάιεη ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο «ζπκθσλεηηθφ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο»,
ζην νπνίν αλαγξάθνληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη απνδνρήο ηεο αζθάιηζεο απφ ηηο
ελδηαθεξφκελεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο βεβαηψλνπλ ηελ απνδνρή ηεο θάιπςεο ηνπ
θηλδχλνπ. Ο κεζίηεο αζθαιίζεσλ εθδίδεη «πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο» κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ
ζπκθψλεζε κε ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ην νπνίν παξαδίδεη ζηνλ πειάηε. Ο κεζίηεο αληηθαζηζηά
ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα κε ηελ ζχκβαζε αζθάιηζεο.
6. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο δηαλέκεη πξντφληα κηαο ή
πεξηζζνηέξσλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ
δξαζηεξηφηεηά ηνπ, θαη ακείβεηαη απφ εθείλεο έλαληη πξνκήζεηαο, βάζεη έγγξαθεο ζχκβαζεο εληνιήο.
7. Δπηηξέπεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, κφλνλ φηαλ νη
ζπλεξγαδφκελνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ ίδηα θαηεγνξία δηακεζνιαβεηψλ ηνπ Δηδηθνχ Μεηξψνπ. Σε
πεξίπησζε πνπ κεηαμχ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ πειάηε κεζνιαβνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ
ελφο δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζηελ πξνψζεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ
πξντφληνο, εθείλνο απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο δηακεζνιαβεηέο πνπ έρεη ηε ζχκβαζε κε ηελ
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ιακβάλεη έγθξηζε απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε γηα ηε δηαλνκή ησλ
πξντφλησλ ηεο κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία θαη, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ
ππνεμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 5 ηνπ παξφληνο, πξηλ ζπλαθζεί νπνηαδήπνηε αζθαιηζηηθή
ζχκβαζε. Σε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δηαπηζηψζεη ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ
ηεο απφ κε εγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δεηά εγγξάθσο δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ
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ζπκβαιιφκελν κε απηήλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή θαη ζέηεη πξνζεζκία γηα ηελ παξνρή ησλ
δηεπθξηλίζεσλ απηψλ, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ εκεξψλ. Μεηά ην πέξαο ηεο
πξνζεζκίαο ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
θαηαγγειίαο απηήο επέξρνληαη κεηά απφ ηξεηο εκέξεο απφ ηελ επίδνζή ηεο. Σηελ πεξίπησζε απηήλ ε
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δχλαηαη λα παξαθξαηήζεη ηηο αλαινγνχζεο επί ηνπ αζθαιίζηξνπ πξνκήζεηεο
πνπ ζα θαηέβαιιε ζηνλ ζπκβαιιφκελν κε απηήλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή, εάλ είρε εγθξίλεη ηε
ζπλεξγαζία.
8. Οη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ ζίγνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ησλ άξζξσλ 26 θαη
36 ηνπ παξφληνο.

Κεφϊλαιο Β’
Αρμόδιεσ αρχϋσ, εποπτικϋσ εξουςύεσ και ςυνεργαςύα μεταξύ αρχών
Άρθρο 5
κοπόσ και γενικϋσ αρχϋσ εποπτεύασ
(άρθρο 12 και άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας)
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Κεθαιαίσλ Γ’ θαη Γ’ θαη ησλ εθεί πξνβιεπνκέλσλ
αξκνδηνηήησλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο
(Κ.Δ.Δ.Δ), ε εζληθή αξρή ε νπνία, δπλάκεη λνκνζεηηθήο ή θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο, είλαη αξκνδία
γηα ηελ επνπηεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο εζληθήο θαη επξσπατθήο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο είλαη ε Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο (εθεμήο: ε επνπηηθή αξρή).
2. Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, ε επνπηηθή αξρή επνπηεχεη ηνλ
ηξφπν πνπ αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ψζηε λα
δηαζθαιίδεη ηε δηαξθή ζπκκφξθσζε ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
(αλη)αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ σο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ
δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηεο θείκελεο αζθαιηζηηθήο
λνκνζεζίαο. Ζ επνπηηθή αξρή παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο αζθαιηζηηθψλ
πξντφλησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αγνξάο γηα αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ είλαη
ζπκπιεξσκαηηθά άιιεο ππεξεζίαο ή αγαζνχ, ηα νπνία δηαηίζεληαη, δηαλέκνληαη ή πσινχληαη
ζηελ Διιάδα αλεμαξηήησο ρψξαο πξνειεχζεσο, ήπσινχληαη πξνο ηελ αγνξά άιισλ θξαηψλ
κειψλ ηεο Δ.Δ. κε ρψξα πξνέιεπζεο ηελ Διιάδα.
3.

Οη σο άλσ αξκνδηφηεηεο επνπηείαο αζθνχληαη κε απφθαζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο,
ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη, σο πξνο ηηο
ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπο, κε πεξαηηέξσ απνθάζεηο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
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Αλεμαξηήησο ηεο εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ πνηληθψλ δηαηάμεσλ θαη ηνπ άξζξνπ 55Α ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηεο, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα αζθεί αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηνλ παξφληα λφκν θαη αθφκε λα επηβάιιεη ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ
παξφληνο.
4. Ζ επνπηηθή αξρή γηα ηελ άζθεζε ησλ επνπηηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα
λφκν θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο επνπηείαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο
κεξηκλά λα δηαζέηεη ζε ζπλερή βάζε επαξθέο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
5. Τα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο επνπηηθήο αξρήο, φπσο θαη ην πξνζσπηθφ απηήο, δελ επζχλνληαη
αζηηθά έλαληη ηξίησλ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εληφο
ησλ θαηά ηνλ παξφληα λφκν αξκνδηνηήησλ ηνπο, θαζψο επίζεο εληφο ησλ ινηπψλ
αξκνδηνηήησλ ηηο νπνίεο αζθεί ε Δπνπηηθή αξρή θαηά αλάζεζε δεκφζηαο εμνπζίαο, εθηφο εάλ
ηα ππαίηηα πξφζσπα βαξχλνληαη κε δφιν.

Άρθρο 6
Διενϋργεια ελϋγχων
1. Σην πιαίζην ηεο επνπηείαο πνπ αζθεί, ε επνπηηθή αξρή κπνξεί λα δηελεξγεί, ζχκθσλα κε ηελ αξρή
ηεο αλαινγηθφηεηαο, γεληθνχο ή εηδηθνχο, επηηφπηνπο ή κε, ειέγρνπο ζε (αλη)αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο, (αλη)αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο θαη αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο
δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο, ε επνπηηθή αξρή κπνξεί λα δηελεξγεί ειέγρνπο:
α) ζε θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο αιιά,
είηε ηνπ έρνπλ αλαηεζεί εμσηεξηθά ιεηηνπξγίεο ηεο (αλη)αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ Ν. 4364/2016, είηε είλαη ηξίηνο κε ηνλ νπνίνλ ε (αλη)αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε ή ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγή ε νπνία είλαη
αλαγθαίν λα ειεγρζεί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, θαη
β) ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, κφλν φκσο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεσλ, θαη εθφζνλ ν έιεγρνο δελ κπνξεί
λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο (αλη)αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή.
2. Ζ επνπηηθή αξρή, θαηά ηελ άζθεζε ησλ επνπηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο,
α) έρεη πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν, βηβιίν ή άιιν ζηνηρείν ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή, γηα ην
ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ειεγρφκελνπ εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδαο, πνπ ηεξνχληαη είηε ζηηο
ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο ή αιινχ, θαη κπνξεί λα ιακβάλεη αληίγξαθφ ηνπ, αθφκε θαη εάλ απηφ
πεξηέρεη απιά ή επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ηεο
πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ,
β) κπνξεί λα δεηεί πιεξνθνξίεο απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή δεκφζηα αξρή,
γ) κπνξεί λα απαηηεί ηε δηαθνπή ηεο πψιεζεο ζπγθεθξηκέλνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο ή ηε δηαθνπή
δξαζηεξηφηεηαο ή πξαθηηθήο πξνψζεζεο πξντφληνο πνπ είλαη αληίζεηε κε ηνλ παξφληα λφκν ή/θαη
ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεηο ή/θαη ζηε ζρεηηθή ελσζηαθή αζθαιηζηηθή λνκνζεζία,
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δ) κπνξεί λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο θαη λα αλαζέηεη
εμαθξηβψζεηο, κειέηεο, έξεπλεο θαη θαηά πεξίπησζε έξγα ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο,
ε) κπνξεί λα ιακβάλεη θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ζπκβάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή
(αλη)αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή/θαη αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ή έρνπλ ζπλαθζεί κε ηξίηνπο.
Καηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ απφ ηελ επνπηηθή αξρή ή ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ,
δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαη ηεο ελ γέλεη ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί άζθεζεο ηεο επνπηείαο ηεο
αζθαιηζηηθήο αγνξάο, ηα ππνθείκελα ζηνπο ειέγρνπο απηνχο πξφζσπα δελ δηθαηνχληαη λα
επηθαιεζηνχλ ην απφξξεην ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ή ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή άιιν απφξξεην έλαληη ησλ αξκφδησλ αξρψλ ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ
απφ απηέο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ πξνζψπσλ.
3. Οη δηαλνκείο δηαζθαιίδνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινπλ ζηελ επνπηηθή αξρή είλαη πιήξεηο,
αθξηβείο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επνπηηθνχ έξγνπ.
4. Τα πάζεο θχζεσο έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηαλνκείο ζηελ επνπηηθή αξρή ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα λφκν θαη ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεηο, είλαη ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. Ζ επνπηηθή αξρή κπνξεί λα ιακβάλεη ππφςε ηεο έγγξαθα ζε άιιεο επίζεκεο επξσπατθέο
γιψζζεο, εθφζνλ θαηά ηελ απφιπηε θαη αλέιεγθηε θξίζε ηεο έρεη, θαηά ηνλ ρξφλν εθείλν, ηελ
δπλαηφηεηα λα ην πξάμεη.

Άρθρο 7
υνεργαςύα με την ΕΑΑΕ και εποπτικό ςύγκλιςη
1. Ζ επνπηηθή αξρή, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ΔΑΑΔΣ ζχκθσλα κε
ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1094/2010 θαη παξέρεη ακειιεηί ζε απηήλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ηεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα επηηειέζεη ην έξγν ηεο ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ Καλνληζκφ.
2. Ζ επνπηηθή αξρή ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο επξσπατθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο ησλ
(αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηα επνπηηθά εξγαιεία θαη ηηο επνπηηθέο πξαθηηθέο
πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ή πξνηείλνληαη σο βέιηηζηα απφ ηελ ΔΑΑΔΣ.
3. Ζ επνπηηθή αξρή ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο εξγαζίεο, δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ζε
φιεο ηηο αλαγθαίεο επηηξνπέο, ππνεπηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο ηεο ΔΑΑΔΣ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο.
4. Ζ επνπηηθή αξρή θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο, ηηο ζπζηάζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΑΑΔΣ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1094/2010, θαζψο θαη απφ ηηο Δπξσπατθέο Δπνπηηθέο
Αξρέο κέζσ ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ.
1093/2010, 1094/2010 θαη 1095/2010 φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο
αξκνδηφηεηέο ηεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο, εθδίδεη ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη αηηηνινγεί ζηελ ΔΑΑΔΣ ηπρφλ κε ζπκκφξθσζε.

Σελίδα 15 από 64

Άρθρο 8
υνεργαςύα και ανταλλαγό πληροφοριών μεταξύ των αρμοδύων αρχών των
κρατών μελών
(άρθρο 13 της Οδηγίας)
1. Ζ επνπηηθή αξρή ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ
ηξίησλ ρσξψλ θαη αληαιιάζζεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηαλνκείο (αλη)αζθαιηζηηθψλ
πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ηδίσο
φζνλ αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιή θήκε, ηηο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο.
Αθφκε παξέρεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ή ηξίησλ ρσξψλ πιεξνθνξίεο
θαη γηα θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηδίσο εθφζνλ
επηβιεζνχλ ζε απηά κέηξα ή θπξψζεηο δπλάκεη ηνπ Κεθαιαίνπ Ε’ ηνπ παξφληνο.
2. Ζ επνπηηθή αξρή αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ
ζρεηηθά κε ηνπο δηαλνκείο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί θχξσζε ή
άιιν κέηξν πνπ πξνβιέπεηαη ζην θεθάιαην VII ηεο Οδεγίαο 2016/97 θαη ζην Κεθάιαην Ση΄ ηνπ
παξφληνο, πνπ έρεη ή είρε σο απνηέιεζκα ηε δηαγξαθή ησλ ελ ιφγσ δηαλνκέσλ απφ ην κεηξψν ηνπ
άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο 2016/97.
3. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ παξφληνο, φια ηα πξφζσπα πνπ ππνρξενχληαη λα
ιακβάλνπλ ή λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, νθείινπλ λα ηεξνχλ ην
επαγγεικαηηθφ απφξξεην, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 44 ηνπ λ. 4364/2016.
4. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο, ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ
Διιάδνο θαη ηα αξκφδηα Δπηκειεηήξηα παξέρνπλ ζηελ επνπηηθή αξρή, κφιηο δεηεζεί, θάζε
πιεξνθνξία, ζηνηρείν θαη έγγξαθν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θαζήθνληα απηά.

Άρθρο 9
Καταγγελύεσ
(άρθρο 14 της Οδηγίας)
1. Ζ επνπηηθή αξρή δηαζέηεη δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή, παξαιαβή θαη δηαρείξηζε έγγξαθσλ
θαηαγγειηψλ απφ ηνλ πειάηε θαη θάζε ελδηαθεξφκελν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελψζεσλ
θαηαλαισηψλ, θαηά δηαλνκέσλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη θαηά νπνηνπδήπνηε
θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ην νπνίν δηελεξγεί πξάμεηο δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ
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πξντφλησλ. Οη θαηαγγειίεο αθνξνχλ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζπληζηνχλ παξαβάζεηο
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ή θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεσλ.
2. Αλεμαξηήησο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πνηληθψλ θπξψζεσλ, ε επνπηηθή αξρή είλαη αξκνδία λα
εξεπλά ηε βαζηκφηεηα ησλ θαηαγγειηψλ ηεο παξ. 1 θαη, αθνχ αζθεζεί απφ ηνπο
ειεγρφκελνπο ην δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο, δχλαηαη ζηνλ βαζκφ πνπ
δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο, λα επηβάιιεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα
λφκν αληηζηνίρσο αλά παξάβαζε. Σε θάζε πεξίπησζε, ε επνπηηθή αξρή απνζηέιιεη
απάληεζε ζηνλ θαηαγγέιινληα επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαηαγγειίαο απηνχ.

Άρθρο 10
Εξωδικαςτικό επύλυςη διαφορών
(άρθρο 15 της οδηγίας)
1. Γηα ηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ ηνπ κε δηαλνκείο αζθαιηζηψλ πξντφλησλ, ν πειάηεο δχλαηαη
λα πξνζθεχγεη θαη ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλα ή
θνξείο, φπσο ν Σπλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή, ν νπνίνο ζπζηήζεθε κε ην λ. 3297/2004 (Α΄259), ή
άιινο θνξέαο Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ λφκηκα θαηαρσξεκέλνο ζην Μεηξψν ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη Δπνπηείαο ηεο Αγνξάο δπλάκεη ηεο Κ.Υ.Α.
70330νηθ./30.6.2015 (Β΄ 1421).
2. Οη θνξείο ηεο παξ. 1 ζπλεξγάδνληαη κε ηελ επνπηηθή αξρή θαζψο θαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο
ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ επίιπζε δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηψκαηα
θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν.

Μϋροσ Δεύτερο
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Κεφϊλαιο Γ΄
ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Άρθρο 11
Άςκηςη τησ ελεύθερησ παροχόσ υπηρεςιών

(Άρθρο 4 της Οδηγίας)

1. Κάζε (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο
δξαζηεξηφηεηαο κε ρψξα θαηαγσγήο ηελ Διιάδα, ν νπνίνο πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο
ηνπ γηα πξψηε θνξά ζε άιιν θξάηνο κέινο κε ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ, ελεκεξψλεη εγγξάθσο
γηα ηελ πξφζεζή ηνπ απηή:
α) ην Δπηκειεηήξην, ζην Δηδηθφ Μεηξψν ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο, θαη
β) ηελ επνπηηθή αξρή.
2. Τν Δπηκειεηήξην απνζηέιιεη ζηελ επνπηηθή αξρή, εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή
ηνπ εγγξάθνπ ηεο παξ. 1, ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ηνπ δηακεζνιαβεηή:
α) ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ Δηδηθνχ Μεηξψνπ απηνχ,
β) ην θξάηνο κέινο ή ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ,
γ) ηελ θαηεγνξία δηακεζνιάβεζεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο, ζηελ νπνία έρεη εγγξαθεί,
δ) ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο πξνηίζεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί, αλαθέξνληαο θαηά πεξίπησζε, εάλ
δχλαηαη λα πξνσζεί επελδπηηθά πξντφληα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε,
ε) ηελ επσλπκία θάζε (αλη)αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο ζα δηακεζνιαβεί ζην
θξάηνο κέινο ππνδνρήο, εθφζνλ ν δηακεζνιαβεηήο δηαζέηεη ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία, θαη
ζη) αληίγξαθν ηνπ ππνβιεζέληνο απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή αζθαιηζηεξίνπ επαγγεικαηηθήο αζηηθήο
επζχλεο ή άιινπ εγγξάθνπ θαηά ηελ πεξ. ε’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 θαη ηελ πεξ. ε’ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο.
3. Ζ επνπηηθή αξρή απνζηέιιεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ πεξ. α’ έσο ε’ ηεο παξ. 2, εληφο δεθαπέληε
εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ζην νπνίν ν
δηακεζνιαβεηήο ηεο παξ. 1 ζθνπεχεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί.
4. Μφιηο ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο απνζηείιεη βεβαίσζε πξνο ηελ επνπηηθή
αξρή γηα ηελ παξαιαβή ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο παξ. 2, ε επνπηηθή αξρή ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ
(αλη)αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή ηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο,
θαζψο θαη ην αξκφδην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην, φηη νη πιεξνθνξίεο έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο θαη φηη ν δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα αξρίζεη ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζε απηφ. Ζ επνπηηθή αξρή ελεκεξψλεη ηαπηφρξνλα ηνλ δηακεζνιαβεηή:
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α) γηα ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 παξ. 1 ηεο νδεγίαο 2016/97/ΔΔ, νη
νπνίεο ηζρχνπλ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία απηέο είλαη δηαζέζηκεο, θαη
β) γηα ηελ ππνρξέσζε δηαξθνχο ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α’,
πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, θαη γηα φζν ρξφλν
δξαζηεξηνπνηείηαη ζ’ απηφ.
5. Όηαλ ε Διιάδα είλαη ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή αζθαιηζηηθνχ
δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο κε ρψξα θαηαγσγήο άιιν θξάηνο κέινο, ν νπνίνο
πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηελ Διιάδα κέζσ Διεχζεξεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ, ε
επνπηηθή αξρή είλαη ε αξκφδηα αξρή λα ιακβάλεη απφ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηηο πιεξνθνξίεο
ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ.
Ζ επνπηηθή αξρή επηβεβαηψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ παξαιαβή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ
πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ πξνο ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο αλαθνηλψλνληαο
ηαπηνρξφλσο πξνο απηήλ ηηο δηαηάμεηο γεληθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο ή θαη ησλ
θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ
δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία απηέο είλαη δηαζέζηκεο ζην
θνηλφ.
6. Σε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο παξ. 2, ν (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο
ή ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, ελεκεξψλεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
απηή ην αξκφδην Δπηκειεηήξην, ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί. Τν αξγφηεξν κέζα ζε
δέθα (10) εκέξεο απφ ηφηε πνπ έιαβε ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ην Δπηκειεηήξην
γλσζηνπνηεί ηελ ηξνπνπνίεζε ζηελ επνπηηθή αξρή. Τν αξγφηεξν κέζα ζε είθνζη (20) κέξεο απφ ηφηε
πνπ ελεκεξψζεθε, ε επνπηηθή αξρή γλσζηνπνηεί κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ ηξνπνπνίεζε ζηελ αξκφδηα
αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. Αληηζηνίρσο, φηαλ ε Διιάδα είλαη ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο
θαηά ηελ παξ. 5, ε επνπηηθή αξρή ιακβάλεη ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο.

Άρθρο 12
Παρϊβαςη υποχρεώςεων κατϊ την ϊςκηςη τησ ελεύθερησ παροχόσ υπηρεςιών
(Άρθρο 5 Οδηγίας)
1. Δάλ ε επνπηηθή αξρή σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο έρεη ιφγνπο λα ζεσξεί φηη ν
(αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο
δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο αζθεί δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα κε ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ,
παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 2016/97/ΔΔ ή/θαη ηνπ
παξφληνο ή θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεσλ, γλσζηνπνηεί ηηο δηαπηζηψζεηο απηέο ζηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο.
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2. Δάλ ε επνπηηθή αξρή σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο θξίλεη φηη ε αξκφδηα αξρή
ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, παξά ηελ ελεκέξσζε ηεο παξ. 1, δελ έιαβε θαλέλα κέηξν ή αλ ηα
κέηξα πνπ έιαβε είλαη θαηά ηελ θξίζε ηεο επνπηηθήο αξρήο αλεπαξθή ή αλ, παξά ηα ιεθζέληα κέηξα
απφ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο, ν (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ν αζθαιηζηηθφο
δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο εμαθνινπζεί λα ελεξγεί θαηά ηξφπν πξνδήισο
δεκηνγφλν είηε γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ειιεληθήο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ζε κεγάιε
θιίκαθα είηε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο (αλη)αζθαιηζηηθήο αγνξάο, ε επνπηηθή αξρή κπνξεί,
αθνχ ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, λα ιάβεη νπνηνδήπνηε
θαηάιιειν κέηξν, ηδίσο εθ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 42 ηνπ παξφληνο, γηα ηελ απνηξνπή
ηέιεζεο λέσλ παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ή θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεσλ
θαη, εθφζνλ είλαη απφιπηα αλαγθαίν, κπνξεί λα απαγνξεχζεη ζηνλ δηακεζνιαβεηή ηελ άζθεζε λέσλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε απηή ε επνπηηθή αξρή κπνξεί λα
παξαπέκςεη ην δήηεκα ζηελ ΔΑΑΔΣ θαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηά ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1094/2010.
3. Πέξαλ απφ ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 1 θαη 2, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είλαη απαξαίηεηε ε
άκεζε ιήςε κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηδίσο γηα
λα απνηξαπεί ή λα ηηκσξεζεί ε ηέιεζε παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ή/θαη ησλ θαη’
εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεσλ, ε επνπηηθή αξρή δχλαηαη λα ιακβάλεη νπνηνδήπνηε απφ ηα κέηξα ηνπ
άξζξνπ 42 ηνπ παξφληνο. Ζ επνπηηθή αξρή δχλαηαη, επηπιένλ ησλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ
παξφληνο, λα απαγνξεχζεη ζηνλ δηακεζνιαβεηή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηελ άζθεζε λέσλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα.
4. Αλ ε επνπηηθή αξρή ελεκεξσζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο φηη έλαο
(αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή έλαο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο
δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο έρεη ρψξα θαηαγσγήο ηελ Διιάδα θαη αζθεί δξαζηεξηφηεηεο ζην θξάηνο
κέινο ππνδνρήο κε ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ, παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη δπλάκεη
ησλ θαλφλσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ή/θαη ηεο νδεγίαο 2016/97/ΔΔ
φπσο έρεη ελζσκαησζεί ζ’ απηφ ην θξάηνο, ηφηε ε επνπηηθή αξρή αμηνινγεί ηελ πιεξνθνξία θαη
δχλαηαη λα ιακβάλεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη θξίλνληαο θαηά πεξίπησζε, ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα
εθ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 42 ηνπ παξφληνο. Ζ επνπηηθή αξρή ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα
αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο γηα θάζε κέηξν πνπ έιαβε. Δπίζεο ε επνπηηθή αξρή κπνξεί λα
παξαπέκςεη ην ζέκα ζηελ ΔΑΑΔΣ θαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηά ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1094/2010.
5. Κάζε κέηξν πνπ ιακβάλεη ε επνπηηθή αξρή σο αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο,
γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο θαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε:
α) κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν (αλη)αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή ζηνλ
αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο,
β) ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηνπ δηακεζνιαβεηή,
γ) ζηελ ΔΑΑΔΣ θαη
δ) ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Οκνίσο, φηαλ άιιν θξάηνο κέινο ιακβάλεη αληίζηνηρα κέηξα ζε βάξνο (αλη)αζθαιηζηηθνχ
δηακεζνιαβεηή ή αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο έρεη σο
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ρψξα θαηαγσγήο ηελ Διιάδα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην άιιν θξάηνο κέινο κε ειεχζεξε παξνρή
ππεξεζηψλ, ε επνπηηθή αξρή ιακβάλεη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο
κέινπο ππνδνρήο εθαξκφδνληαο θαη γηα ηελ πεξίπησζε απηήλ ην άξζξν 41 ηνπ παξφληνο.

Άρθρο 13
Άςκηςη τησ ελευθερύασ εγκατϊςταςησ
(Άρθρο 6 Οδηγίας)
1. Κάζε (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο
δξαζηεξηφηεηαο κε ρψξα θαηαγσγήο ηελ Διιάδα, ν νπνίνο πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ γηα πξψηε θνξά ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο κε ειεχζεξε
εγθαηάζηαζε ηδξχνληαο ππνθαηάζηεκα ή έρνληαο κφληκε παξνπζία, ελεκεξψλεη εγγξάθσο γηα
ηελ πξφζεζή ηνπ απηή:
α) ην Δπηκειεηήξην ζην Δηδηθφ Μεηξψν ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο, θαη
β) ηελ επνπηηθή αξρή.
2.
Τν Δπηκειεηήξην απνζηέιιεη ζηελ επνπηηθή αξρή, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ
εγγξάθνπ ηεο παξ. 1, ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ηνπ δηακεζνιαβεηή:
α) ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ Δηδηθνχ Μεηξψνπ απηνχ,
β) ην θξάηνο κέινο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ ν δηακεζνιαβεηήο ζθνπεχεη λα ηδξχζεη ππνθαηάζηεκα ή
λα έρεη κφληκε παξνπζία,
γ) ηελ θαηεγνξία δηακεζνιάβεζεο ζηελ νπνία έρεη εγγξαθεί,
δ) ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο πξνηίζεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί, αλαθέξνληαο θαηά πεξίπησζε εάλ
δχλαηαη λα πξνσζεί επελδπηηθά πξντφληα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε,
ε) ηελ επσλπκία θάζε (αλη)αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο ζα δηακεζνιαβεί ζην
θξάηνο κέινο ππνδνρήο, εθφζνλ ν δηακεζνιαβεηήο δηαζέηεη ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία,
ζη) θάζε δηεχζπλζε ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα
δεηεζνχλ έγγξαθα,
δ) ην φλνκα θάζε αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή ηεο κφληκεο παξνπζίαο, θαη
ε) αληίγξαθν ηνπ ππνβιεζέληνο απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή αζθαιηζηεξίνπ επαγγεικαηηθήο αζηηθήο
επζχλεο ή άιινπ εγγξάθνπ θαηά ηελ πεξ. ε’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 θαη ηελ πεξ. ε’ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο.
3. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 6, ε επνπηηθή αξρή απνζηέιιεη, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή
ηνπο, ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 2 πεξ. α’ έσο δ’ ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο
θαη ιακβάλεη ηελ ζρεηηθή επηβεβαίσζε παξαιαβήο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ.
4. Μφιηο ιάβεη ηελ επηβεβαίσζε απφ ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, φηη εθείλν παξέιαβε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 3, ε επνπηηθή αξρή ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ
(αλη)αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή ηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο,
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θαζψο θαη ην αξκφδην Δπηκειεηήξην, φηη ν δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα αξρίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ
ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. Δπηπιένλ, ε επνπηηθή αξρή ελεκεξψλεη ηνλ δηακεζνιαβεηή:
α) γηα ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 παξ. 1 ηεο νδεγίαο 2016/97/ΔΔ νη
νπνίεο ηζρχνπλ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, θαη ηα κέζα κε ηα νπνία απηέο είλαη δηαζέζηκεο, θαη
β) γηα ηελ ππνρξέσζε δηαξθνχο ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α,
πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, θαη γηα θαη φζν ρξφλν
δξαζηεξηνπνηείηαη ζ’ απηφ.
Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο, εάλ ν (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ν
αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο δελ ιάβεη απφ ηελ επνπηηθή αξρή ηελ
σο άλσ γξαπηή ελεκέξσζε εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ εθδήισζε ηελ πξφζεζε ηεο
παξ. 1, ηφηε ν ελ ιφγσ δηακεζνιαβεηήο δχλαηαη λα εγθαηαζηήζεη ην ππνθαηάζηεκα θαη λα αξρίζεη ηελ
δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο.
5. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα είλαη ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή
ή αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο έρεη σο ρψξα θαηαγσγήο
άιιν θξάηνο κέινο θαη πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα κε
ειεχζεξε εγθαηάζηαζε ηδξχνληαο ππνθαηάζηεκα ή κε άιιε κφληκε παξνπζία, ε επνπηηθή αξρή
ιακβάλεη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο
Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ.
Δληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ πιεξνθνξηψλ, ε επνπηηθή αξρή επηβεβαηψλεη ηελ
παξαιαβή ηνπο πξνο ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, αλαθνηλψλνληαο ηαπηφρξνλα
πξνο απηήλ ηηο δηαηάμεηο γεληθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο ή θαη ησλ θαη’
εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ δηαλνκήο
(αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία απηέο είλαη δηαζέζηκεο πξνο ην θνηλφ.
Αλ ε επνπηηθή αξρή δελ απνζηείιεη ηελ γξαπηή ελεκέξσζε εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην
πξνεγνχκελν εδάθην, ν δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ην ππνθαηάζηεκα θαη λα αξρίζεη ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηελ Διιάδα.
6. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα είλαη ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο, θαη αλ ε επνπηηθή αξρή έρεη
ιφγνπο λα ακθηβάιιεη γηα ηελ επάξθεηα ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηνπ (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή
δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαλνκήο πνπ
πξνηίζεηαη λα αζθήζεη, ε επνπηηθή αξρή δχλαηαη λα αξλεζεί λα γλσζηνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο θαη ζηελ πεξίπησζε
απηήλ ελεκεξψλεη γηα ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζήο ηεο ηνλ (αλη)αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή ηνλ
αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ
παξαιαβή ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην αξκφδην Δπηκειεηήξην θαηά ηελ παξ. 2. Ζ άξλεζε ηεο
επνπηηθήο αξρήο λα γλσζηνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, πξνζβάιιεηαη κε
αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
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7. Σε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο παξ. 2, ν (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο
ή ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, ελεκεξψλεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
απηή ην αξκφδην Δπηκειεηήξην, ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ απηή πξαγκαηνπνηεζεί. Τν αξγφηεξν
κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηφηε πνπ έιαβε ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ην αξκφδην
Δπηκειεηήξην γλσζηνπνηεί ηελ ηξνπνπνίεζε ζηελ επνπηηθή αξρή. Τν αξγφηεξν κέζα ζε 20 εκέξεο
απφ ηφηε πνπ ελεκεξψζεθε, ε επνπηηθή αξρή κε ηελ ζεηξά ηεο γλσζηνπνηεί ηελ ηξνπνπνίεζε ζηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. Οκνίσο, φηαλ ε Διιάδα είλαη ην θξάηνο κέινο
ππνδνρήο, ε επνπηηθή αξρή ιακβάλεη ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο
κέινπο θαηαγσγήο.
8. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, θάζε κφληκε παξνπζία δηακεζνιαβεηή ζην έδαθνο ηεο Διιάδαο ή
άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ ηζνδπλακεί κε ππνθαηάζηεκα, εμνκνηψλεηαη κε ππνθαηάζηεκα, εθηφο εάλ
ν δηακεζνιαβεηήο λνκίκσο έρεη κφληκε παξνπζία κε δηαθνξεηηθή λνκηθή κνξθή ζε απηφ ην θξάηνο
κέινο.

Άρθρο 14
Κατανομό αρμοδιοτότων μεταξύ κρατών μελών καταγωγόσ και υποδοχόσ
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Δάλ ν θχξηνο ηφπνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελφο (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή
ελφο αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο κέινο
εθηφο ηεο Διιάδαο, θαη ε Διιάδα είλαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ, ε αξκφδηα αξρή ηνπ άιινπ θξάηνπο
κέινπο κπνξεί λα ζπκθσλήζεη κε ηελ επνπηηθή αξρή, φηη ε αξκφδηα αξρή ηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο
ζα ελεξγεί ζαλ λα είλαη ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ησλ θεθαιαίσλ IV έσο θαη VII ηεο Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, φπσο έρνπλ ελζσκαησζεί κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο
ππνδνρήο. Αλ ππάξμεη ζπκθσλία θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην, ε επνπηηθή αξρή ελεκεξψλεη γη’
απηήλ εληφο κελφο ηνλ (αλη)αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή ηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή
δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηελ ΔΑΑΔΣ.
Δάλ ν θχξηνο ηφπνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελφο (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή ελφο
αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, ελψ ε ρψξα
θαηαγσγήο ηνπ είλαη άιιν θξάηνο κέινο, ε επνπηηθή αξρή κπνξεί λα ζπκθσλήζεη κε ηελ αξκφδηα
αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, λα ελεξγεί ε επνπηηθή αξρή ζαλ αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο
θαηαγσγήο, φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ θεθαιαίσλ IV έσο θαη VII ηεο Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ θαη
ησλ Κεθαιαίσλ Γ’ έσο θαη Ε’ ηνπ παξφληνο.
2. Ζ Δπνπηηθή αξρή δηαζθαιίδεη φηη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ Διιάδα απφ
(αλη)αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο ή απφ δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, είηε κε
ειεχζεξε εγθαηάζηαζε είηε κε ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ, είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα Κεθάιαηα Δ’ θαη Ση’ ηνπ παξφληνο θαη ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπο πξάμεηο.
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Άρθρο 15
Παρϊβαςη υποχρεώςεων κατϊ την ϊςκηςη τησ ελευθερύασ εγκατϊςταςησ
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)
1. Δάλ ε Δπνπηηθή αξρή, σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, δηαπηζηψζεη φηη έλαο
(αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή έλαο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο
δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα κε ειεχζεξε εγθαηάζηαζε, παξαβαίλεη ηηο
δηαηάμεηο ησλ Κεθαιαίσλ Δ θαη Ση ηνπ παξφληνο ή/θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπο
πξάμεσλ, δχλαηαη λα ιάβεη ηα ελδεδεηγκέλα θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο κέηξα ηνπ άξζξνπ 42
ηνπ παξφληνο.
2. Δάλ ε επνπηηθή αξρή, σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, έρεη ιφγνπο λα ζεσξεί φηη
έλαο (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή έλαο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα κε ειεχζεξε εγθαηάζηαζε, παξαβαίλεη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ή/θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ
πξάμεσλ θαη εάλ δελ έρεη αλαιάβεη ηελ αξκνδηφηεηα λα ελεξγεί ζαλ λα ήηαλ ε αξκνδία αξρή ηνπ
θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο, ε επνπηηθή αξρή γλσζηνπνηεί
ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο θαη ελεκεξψλεηαη γηα θάζε
κέηξν πνπ έιαβε ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο.
3. Όηαλ ε επνπηηθή αξρή, σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, ελεκεξσζεί απφ
αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο φηη έλαο (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή έλαο
αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην άιιν
θξάηνο κέινο κε ειεχζεξε εγθαηάζηαζε, παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ηελ Οδεγία
2016/97/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ή ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ
δηθαίνπ ακέζνπ εθαξκνγήο, αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαη ιακβάλεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ,
ηα ελδεδεηγκέλα θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο κέηξα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 42 ηνπ
παξφληνο. Ζ επνπηηθή αξρή ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο γηα θάζε
κέηξν πνπ έιαβε θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην.
4. Δάλ ε επνπηηθή αξρή, σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, θξίλεη φηη ην θξάηνο κέινο
θαηαγσγήο, παξά ηελ ελεκέξσζε ηεο παξ. 2, δελ έιαβε θαλέλα κέηξν ή αλ ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ
είλαη αλεπαξθή ή αλ, παξά ηα ιεθζέληα απφ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο κέηξα, ν (αλη)αζθαιηζηηθφο
δηακεζνιαβεηήο ή ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο εμαθνινπζεί λα
ελεξγεί θαηά ηξφπν πξνδήισο δεκηνγφλν γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ ζε κεγάιε θιίκαθα ή
γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο (αλη)αζθαιηζηηθήο αγνξάο, ε επνπηηθή αξρή κπνξεί, αθνχ
ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, λα ιάβεη ζε βάξνο ηνπ σο
άλσ δηακεζνιαβεηή νπνηνδήπνηε απφ ηα κέηξα ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ παξφληνο γηα ηελ πξφιεςε λέσλ
παξαβάζεσλ θαη, εθφζνλ είλαη απφιπηα αλαγθαίν, λα απαγνξεχζεη ζηνλ ελ ιφγσ δηακεζνιαβεηή λα
ζπλερίζεη ηελ άζθεζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, ε επνπηηθή αξρή κπνξεί λα

Σελίδα 24 από 64

παξαπέκςεη ην ζέκα ζηελ ΔΑΑΔΣ θαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηά ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1094/2010.
5. Καηά παξέθθιηζε ησλ παξ. 2 θαη 4 ηνπ παξφληνο, φηαλ ε επνπηηθή αξρή δξα σο αξκφδηα αξρή ηνπ
θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, δχλαηαη λα ιακβάλεη ζε βάξνο ηνπ δηακεζνιαβεηή ηα θαηάιιεια κέηξα εθ
ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 42 ηνπ παξφληνο, γηα λα απνηξέςεη ή λα ηηκσξήζεη παξαβάζεηο ηνπ
παξφληνο, αλ είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ε αλάιεςε άκεζεο δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ
ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη εθφζνλ ηα ηζνδχλακα κέηξα ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο
είλαη αλεπαξθή ή αλχπαξθηα. Ζ επνπηηθή αξρή δχλαηαη λα απαγνξεχζεη ζηνλ (αλη)αζθαιηζηηθφ
δηακεζνιαβεηή ή ζηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο
πξνβαίλεη ζε παξαβάζεηο θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην, ηελ άζθεζε λέαο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ
Διιάδα. Τα σο άλσ κέηξα ζε θακία πεξίπησζε δελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ δηακεζνιαβεηψλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα.
6. Κάζε κέηξν πνπ ιακβάλεη ε επνπηηθή αξρή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο γλσζηνπνηείηαη
εγγξάθσο θαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε:
α) κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν (αλη)αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή ζηνλ
αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο,
β) ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηνπ δηακεζνιαβεηή,
γ) ζηελ ΔΑΑΔΣ θαη
δ) ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Οκνίσο, φηαλ άιιν θξάηνο κέινο ιακβάλεη αληίζηνηρα κέηξα ζε βάξνο (αλη)αζθαιηζηηθνχ
δηακεζνιαβεηή ή αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο έρεη σο
ρψξα θαηαγσγήο ηελ Διιάδα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην άιιν θξάηνο κέινο κε ειεχζεξε
εγθαηάζηαζε, ε επνπηηθή αξρή είλαη ε αξκφδηα αξρή λα ιακβάλεη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο εθαξκφδνληαο θαη γηα ηελ πεξίπησζε απηήλ ην άξζξν
41 ηνπ παξφληνο.

Άρθρο 16
Παρϊβαςη των κανόνων περύ προςταςύασ του δημοςύου ςυμφϋροντοσ
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
1. Ζ επνπηηθή αξρή, σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, κπνξεί λα ιακβάλεη ηα
θαηάιιεια κέηξα ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ παξφληνο ζε βάξνο ηνπ (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή
αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, φηαλ δηαπηζηψζεη παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17 ηνπ παξφληνο ή/θαη ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο άζθεζεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ε
ιήςε ησλ κέηξσλ απηψλ είλαη απνιχησο αλαγθαία. Τα σο άλσ κέηξα ζε θακία πεξίπησζε δελ
εηζάγνπλ δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα.
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2. Πέξα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε επνπηηθή αξρή φηαλ δξα σο
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, δχλαηαη λα ιάβεη νπνηνδήπνηε απφ ηα κέηξα ηνπ
άξζξνπ 42 ηνπ παξφληνο ή/θαη λα απαγνξεχζεη ζε δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ κε άιιν
θξάηνο κέινο θαηαγσγήο απφ ηελ Διιάδα, λα αζθήζεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα κε ειεχζεξε
παξνρή ππεξεζηψλ ή κε εγθαηάζηαζε, αθνχ ελεκεξψζεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο
θαηαγσγήο ηοσ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α) ε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηεπζχλεηαη εμ νινθιήξνπ ή θπξίσο ζηελ Διιάδα σο θξάηνο κέινο
ππνδνρήο κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζα ίζρπαλ, εάλ ε
Διιάδα ήηαλ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηνπ ελ ιφγσ δηαλνκέα, θαη
β) ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δηαλνκέα ζέηεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηε ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο
(αλη)αζθαιηζηηθήο αγνξάο ή/θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ Διιάδα.
3. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν απηφ, ε επνπηηθή αξρή, είηε δξα σο αξκφδηα αξρή
ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, είηε δξα σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, δχλαηαη λα
παξαπέκςεη ην δήηεκα ζηελ ΔΑΑΔΣ θαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηά ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1094/2010.

Άρθρο 17
Παρϊβαςη των κανόνων περύ προςταςύασ του δημοςύου ςυμφϋροντοσ
(Άρθρο 11 της Οδηγίας)

1. Γηαλνκείο κε άιιν θξάηνο κέινο θαηαγσγήο απφ ηελ Διιάδα, πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα
δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα είηε κέζσ ηεο ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο
είηε κέζσ ηεο ειεπζεξίαο παξνρήο ππεξεζηψλ, εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο αζθαιηζηηθήο,
ηξαπεδηθήο, ρξεκαηηζηεξηαθήο θαη πεξί θαηαλαισηή λνκνζεζίαο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ
πξνζηαζία ησλ ιεπηψλ αζθάιηζεο, αζθαιηζκέλσλ θαη ηξίησλ δηθαηνχρσλ απνδεκίσζεο ή
άιιεο δηαηάμεηο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.
2. Με απφθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη πνηνη εθ ησλ πθηζηακέλσλ θαλφλσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαλνκή
(αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ απνηεινχλ θαλφλεο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο (θαλφλεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο).
3. Ζ επνπηηθή αξρή δηαζθαιίδεη φηη ν δηνηθεηηθφο θφξηνο πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
θαλφλσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηεο παξ. 2 είλαη αλάινγνο ηεο επηδησθφκελεο πξνζηαζίαο
ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ επνπηηθή αξρή παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο ηεο παξ. 2, ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ.
4. Σηνλ ηζηφηνπν ηεο επνπηηθήο αξρήο δεκνζηεχνληαη ε απφθαζε ηεο παξ. 2, πιεξνθνξίεο γηα
ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 1 πεξ. γ θαη ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο, θαη θάζε άιιε
θαηά ηελ θξίζε ηεο ρξήζηκε πιεξνθνξία, ζρεηηθά κε ηνπο ηζρχνληεο ζηελ Διιάδα θαλφλεο
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5.

6.

7.

8.

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πεξί ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. Ζ
αλάξηεζε επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηηθή βάζε.
Ζ επνπηηθή αξρή παξέρεη ζηελ ΔΑΑΔΣ ηνλ ππεξζχλδεζκν πξνο ην ζεκείν ηνπ ηζηνηφπνπ ηεο,
φπνπ δεκνζηεχεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 4, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ
δεηείηαη απφ ηελ ΔΑΑΔΣ.
Ζ επνπηηθή αξρή θαζίζηαηαη ε αξκνδία αξρή πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο, σο εληαίν ζεκείν
επαθήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ, ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο
(αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηελ επνπηηθή αξρή γηα ηηο αλάγθεο
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο.
Ζ επνπηηθή αξρή ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηα θξάηε κέιε
θαηαγσγήο ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ή ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ
δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα κε ειεχζεξε παξνρή
ππεξεζηψλ ή κε εγθαηάζηαζε ή κε κφληκε παξνπζία, φηαλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηεο
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 θαη παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο.
Όηαλ ε επνπηηθή αξρή ελεξγεί ζαλ αξκνδία αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ζην πιαίζην
ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 115 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4364/2016, ελεκεξψλεη ηηο
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή/θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο θαη γηα
ηνπο θαλφλεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαλνκή (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ
θαλφλεο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.

Κεφϊλαιο Δ΄
Εγγραφό ςτο Ειδικό Μητρώο και ςυναφεύσ οργανωτικϋσ υποχρεώςεισ
Άρθρο 18
Ειδικό Μητρώο και Ενιαύο ημεύο Πληροφόρηςησ
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
1. Οη (αλη)αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο
δξαζηεξηφηεηαο, είηε είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο ζην Δηδηθφ
Μεηξψν (αλη)αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ
δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο. Τελ δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ
επηηξέπεηαη λα αζθνχλ κφλν νη εγγεγξακκέλνη ζην Δηδηθφ Μεηξψν (αλη)αζθαιηζηηθνί
δηακεζνιαβεηέο θαη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο θαη κφλν
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γηα ηελ ηδηφηεηα ππφ ηελ νπνία εγγξάθνληαη. Οη (αλη)αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη
ππάιιεινί ηνπο δελ εγγξάθνληαη ζην Δηδηθφ Μεηξψν.
2. Τν Δηδηθφ Μεηξψν ηεξείηαη απφ ηα Δπαγγεικαηηθά Δπηκειεηήξηα ή απφ ηα Δπαγγεικαηηθά
Τκήκαηα ησλ Δληαίσλ Δπηκειεηεξίσλ, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ έρνπλ νη δηακεζνιαβεηέο
ηεο παξ. 1 ηελ εκπνξηθή ή επαγγεικαηηθή θαηνηθία ηνπο. Όπνπ ζηνλ παξφληα λφκν αλαθέξεηαη
κφλνλ «Δπηκειεηήξην» ή «Δπηκειεηήξηα», λννχληαη ην ή ηα Δπαγγεικαηηθά Δπηκειεηήξηα ή ηα
Δπαγγεικαηηθά Τκήκαηα ησλ Δληαίσλ Δπηκειεηεξίσλ, θαηά πεξίπησζε.
3. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 επηηξέπεηαη λα εγγξαθεί ζηηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο:
α) είηε σο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ή/θαη ζπληνληζηήο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ,
β) είηε κφλνλ σο κεζίηεο (αλη)αζθαιίζεσλ,
γ) είηε κφλνλ σο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο.
Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εγγξάθεηαη, ιακβάλεη αξηζκφ Δηδηθνχ Μεηξψνπ.
4. Ζ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα, ηνπ ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη ηνπ
κεζίηε (αλη)αζθαιίζεσλ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή ή δηεπζπληή
ή εθπξνζψπνπ εκεδαπήο ή αιινδαπήο (αλη)αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο. Ζ ηδηφηεηα ηνπ
ππαιιήινπ (αλη)αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή ηνπ κεζίηε (αλη)αζθαιίζεσλ. Οη ηδηφηεηεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ
πξάθηνξα ή/θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ ηδηφηεηα
ηνπ κεζίηε (αλη)αζθαιίζεσλ. Οη ηδηφηεηεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα, ηνπ ζπληνληζηή
αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη ηνπ κεζίηε (αλη)αζθαιίζεσλ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ ηδηφηεηα
ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο.
5. Τν λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα (αλη)αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο θνηλνπνηεί
ζην νηθείν Δπηκειεηήξην λφκηκα επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηνπ νξγάλνπ
δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε ηελ νπνία νξίδεηαη έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά πξφζσπα
εθ ησλ κειψλ ηνπ ζηα νπνία αλαηίζεηαη ε επζχλε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαλνκήο
(αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ.
6. Καηά παξέθθιηζε ηεο παξ. 5, ην πηζησηηθφ ίδξπκα, ε επηρείξεζε επελδχζεσλ, ν αγξνηηθφο
ζπλεηαηξηζκφο θαη ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο κπνξνχλ
εηδηθά λα εμνπζηνδνηήζνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά πξφζσπα κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο
Σπκβνπιίνπ ή κε κέιε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζήο ηνπο αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ εθείλα λα αζθνχλ
ηελ πξαγκαηηθή δηνίθεζε θαη λα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο
αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. Τα πξφζσπα απηά ζπλδένληαη κε ζχκβαζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο
κε ην πηζησηηθφ ίδξπκα ή ηελ επηρείξεζε επελδχζεσλ, ή ηνλ αγξνηηθφ ζπλεηαηξηζκφ, ή ηνλ
αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο. Σηελ πεξίπησζε ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ ηεο παξνχζαο, ππνβάιιεηαη ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην ην επηθπξσκέλν πξαθηηθφ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηνπο Σπκβνπιίνπ ή ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, πνπ παξέρεη ηελ εηδηθή εμνπζηνδφηεζε.
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7. Αλ ν (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο θαη ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο
δξαζηεξηφηεηαο, έρεη εθδειψζεη ηελ πξφζεζε λα αζθήζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ππφ θαζεζηψο
ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο ή ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε άιιν θξάηνο ή θξάηε κέιε
ζχκθσλα κε ην θεθάιαην Γ’ ηνπ παξφληνο, ζην Δηδηθφ Μεηξψν θαηαρσξίδεηαη ε ελ ιφγσ
πιεξνθνξία αλαθέξνληαο ην θξάηνο ή ηα θξάηε απηά, θαζψο θαη αλ δξαζηεξηνπνηείηαη κε
ειεχζεξε εγθαηάζηαζε ή ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ, μερσξηζηά γηα θάζε θξάηνο.
8. Τα αξκφδηα Δπηκειεηήξηα θαη ε Κ.Δ.Δ.Δ. είλαη δηαξθψο ζε ζέζε λα εμάγνπλ επρεξψο αθξηβή
θαη αζθαιή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ, μερσξηζηά
γηα θάζε θαηεγνξία εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 3 θαη μερσξηζηά γηα ηα εγγεγξακκέλα
πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηηο εηαηξείεο επελδχζεσλ θαη ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο.
9. Τα Δπηκειεηήξηα θαζηεξψλνπλ ηελ επηγξακκηθή επηθνηλσλία (online) κε ηνπο αηηνχληεο ηελ
εγγξαθή θαη κε ηα κέιε ηνπο. Καη’ ειάρηζηνλ, δηαζέηνπλ ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπο ειεθηξνληθή
αίηεζε εγγξαθήο θαη κεηαβνιήο ζηνηρείσλ θαη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο παξαιαβήο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 20, 21 θαη 22.
10. Οη αηηήζεηο εγγξαθήο ζην Δηδηθφ Μεηξψν εμεηάδνληαη εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
ζπλφινπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ο αηηψλ ελεκεξψλεηαη ακέζσο γηα ηε ζρεηηθή
απφθαζε. Τα Δπηκειεηήξηα αξλνχληαη ηελ εγγξαθή ζην Δηδηθφ Μεηξψν, εάλ ελεκεξσζνχλ απφ ηελ
επνπηηθή αξρή φηη παξεκπνδίδεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο είηε
ιφγσ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ηξίηεο ρψξαο ζηηο νπνίεο ππάγνληαη είηε ην
ίδην ην αηηνχκελν ηελ εγγξαθή πξφζσπν, ή έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, θπζηθά ή λνκηθά, κε ηα
νπνία έρεη ζηελνχο δεζκνχο ην πξφζσπν πνπ αηηείηαη ηελ εγγξαθή, είηε ιφγσ δπζρεξεηψλ ζηελ
επηβνιή επί ησλ πξνζψπσλ απηψλ ησλ σο άλσ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ.
11.
Ζ Κ.Δ.Δ.Δ. νξγαλψλεη θαη ηεξεί Δληαίν Σεκείν Πιεξνθφξεζεο (Δ.ΣΖ.Π.) γηα ηνπο
εγγεγξακκέλνπο (αλη)αζθαιηζηηθνχο Γηακεζνιαβεηέο θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο
δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίνη είλαη λφκηκα εγγεγξακκέλνη ζηα θαηά ηφπνλ Δηδηθά Μεηξψα
ησλ Δπηκειεηεξίσλ.
Τν Δ.ΣΖ.Π. δηαζέηεη κεραλή αλαδήηεζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε φζσλ
ελδηαθέξνληαη λα εμαθξηβψζνπλ ηελ εγγξαθή πξνζψπνπ, πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο
(αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ.
12. Τα ζηνηρεία ησλ Δηδηθψλ Μεηξψσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζην Δ.ΣΖ.Π. είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) ην φλνκα θαη ην επψλπκν ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ε εηαηξηθή επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,
πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην Δηδηθφ Μεηξψν,
β) ε θαηεγνξία ηεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο ησλ πεξ. α’ έσο θαη γ’ ηεο παξ. 3, ζηελ νπνία είλαη
εγγεγξακκέλν ην θπζηθφ ή ην λνκηθφ πξφζσπν,
γ) ην θαηά ηφπνλ Δπηκειεηήξην φπνπ είλαη εγγεγξακκέλν ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη ν αξηζκφο
Δηδηθνχ Μεηξψνπ ηεο εγγξαθήο ηνπ,
δ) ηα νλφκαηα θαη ε ηδηφηεηα ησλ θάησζη θπζηθψλ πξνζψπσλ:
δα) ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ εγγξάθεηαη σο αηνκηθή επηρείξεζε ζην Δηδηθφ κεηξψν,
δβ) ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ θνηλνπνηνχληαη ζην αξκφδην επηκειεηήξην θαηά
ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6, θαη

Σελίδα 29 από 64

δγ) ησλ ππαιιήισλ ηνπ (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε
δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ,
ε) ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ). θαη ε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία (Γ.Ο.Υ) ηνπ
εγγεγξακκέλνπ πξνζψπνπ,
ζη) ε δηεχζπλζε ηεο έδξαο,
δ) ην θξάηνο ή ηα θξάηε ζηα νπνία έρεη εθδειψζεη ηελ πξφζεζε λα αζθήζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ κε
θαζεζηψο ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο ή ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
θεθαιαίνπ Γ ηνπ παξφληνο, θαη
ε) εάλ δχλαηαη θαηά πεξίπησζε λα πξνσζεί επελδπηηθά πξντφληα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε.
Τν Δληαίν Σεκείν Πιεξνθφξεζεο αλαθέξεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ θαηά ηφπνλ Δπηκειεηεξίσλ
θαη ηεο επνπηηθήο αξρήο θαη παξέρεη ππεξζπλδέζκνπο πξνο ηνπο ηζηνηφπνπο ηνπο.
13. Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 11 θαη ηεο παξ. 7
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο, ν (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ν αζθαιηζηηθφο
δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην νηθείν Δηδηθφ Μεηξψν γηα
θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε απηφ δπλάκεη ησλ άξζξσλ 20 θαη
21 ηνπ παξφληνο, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ε ηξνπνπνίεζε
απηή. Τα νηθεία Δπηκειεηήξηα επηθαηξνπνηνχλ ηηο εγγξαθέο ηνπο θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ
ζηνηρείσλ πνπ δεκνζηεχνπλ δπλάκεη ηεο παξ. 12.
14. Ζ Κ.Δ.Δ.Δ. παξέρεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ζηελ Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσο θαη
Δπαγγεικαηηθψλ Σπληάμεσλ (ΔΑΑΔΣ) θάζε πιεξνθνξία θαη ζπλδξνκή πξνθεηκέλνπ ε Δπξσπατθή
Αξρή Αζθαιίζεσο θαη Δπαγγεικαηηθψλ Σπληάμεσλ (ΔΑΑΔΣ) λα δηαηεξεί επηθαηξνπνηεκέλν εληαίν
ειεθηξνληθφ κεηξψν ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ
δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίνη έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ηελ πξφζεζή ηνπο λα αζθήζνπλ
δηαζπλνξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ Κ.Δ.Δ.Δ. θαη ε ΔΑΑΔΣ. παξέρνπλ κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο έλα
ζχλδεζκν γηα άκεζε θαη ακθίδξνκε πξφζβαζε ζηα πξναλαθεξφκελα κεηξψα ηνπο. Τα ππνθείκελα,
ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ νπνίσλ απνζεθεχνληαη ζην κεηξψν θαη αληαιιάζζνληαη θαηά ηα
αλσηέξσ, έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ηνπο θαη δηθαίσκα επαξθνχο
πιεξνθφξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα. Τα ππνθείκελα, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ νπνίσλ απνζεθεχνληαη ζην κεηξψν θαη
αληαιιάζζνληαη θαηά ηα αλσηέξσ, έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ηνπο θαη
δηθαίσκα επαξθνχο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.

Άρθρο 19
Επαγγελματικϋσ απαιτόςεισ γνώςεων και ικανοτότων
(άρθρο 10 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας)
1. Γηα ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο, ην ή ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ησλ
αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ, ησλ ζπληνληζηψλ αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη ησλ κεζηηψλ
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(αλη)αζθαιίζεσλ θαη ην ή ηα εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ
επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηε
δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, νη ππάιιεινη ησλ σο άλσ αζθαιηζηηθψλ
δηακεζνιαβεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ηα
κέιε δηνίθεζεο ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα
δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη νη ππάιιεινί ηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε
δξαζηεξηφηεηα απηή, θαηέρνπλ επαξθείο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη
ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο επαγγεικαηηθψλ
γλψζεσλ θαη επάξθεηαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.

2. Με απφθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πηζηνπνηείηαη φηη έλα θπζηθφ πξφζσπν θαηέρεη επαξθείο γλψζεηο
θαη ηθαλφηεηεο, είηε σο πξνυπφζεζε εγγξαθήο ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ζην Δηδηθφ Μεηξψν
θαηά ηα αλαιπηηθψο πξνβιεπφκελα ζην άξ. 18 ηνπ παξφληνο, είηε σο πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε
άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο απφ ηηο (αλη)αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ σο άλσ απφθαζε
κπνξεί ηδίσο λα πξνβιέπεη ηε δηελέξγεηα γξαπηήο εμέηαζεο, ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο εμέηαζεο, λα
νξίδεη πφηε ε εμέηαζε ζεσξείηαη επηηπρήο, λα πξνβιέπεη ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο ή άιινπ
απνδεηθηηθνχ επηηπρνχο εμέηαζεο, θαζψο θαη λα πξνβιέπεη ην πεξηερφκελν ηεο πηζηνπνίεζεο ή ηνπ
απνδεηθηηθνχ θαη ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ. Ζ απφθαζε κπνξεί επίζεο λα πξνζαξκφδεη ηηο πξνβιέςεηο
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλάινγα κε ηελ θχζε ηεο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο ή ηελ
θαηεγνξία ηνπ δηαλνκέα ή/θαη αλάινγα κε ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο
δηαλνκήο, θαζψο θαη λα πξνβιέπεη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα δηαδηθαζηηθήο ή δηαρεηξηζηηθήο
θχζεσο ζρεηηθά κε ηελ πιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξ. 1.

3. Τν ή ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ, ησλ ζπληνληζηψλ
αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη ησλ κεζηηψλ (αλη)αζθαιίζεσλ θαη ην ή ηα εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλα
πξφζσπα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ θαη αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ
θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, νη ππάιιεινί ηνπο πνπ
ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ηα κέιε δηνίθεζεο ησλ
(αλη)αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο
αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη νη ππάιιεινί ηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή,
ππνρξενχληαη ζε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε δηαξθείαο ηνπιάρηζηνλ 15 σξψλ θαη’ έηνο, πξνθεηκέλνπ
λα δηαηεξνχλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ηθαλφηεηαο θαη απφδνζεο.

4. Με απφθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
εμεηδηθεχεηαη ε πξφβιεςε ηεο παξ. 3 θαη λα πξνβιέπεηαη κεραληζκφο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη
εμέιημεο ησλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 3, είηε σο πξνυπφζεζε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο εγγξαθήο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ζην Δηδηθφ Μεηξψν θαηά ηα αλαιπηηθψο πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22
ηνπ παξφληνο, είηε σο πξνυπφζεζε γηα ηελ λφκηκε άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο απφ ηηο
(αλη)αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ σο άλσ απφθαζε κπνξεί ηδίσο λα εμεηδηθεχεη ην είδνο, ην
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πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηεο 15σξεο εθπαίδεπζεο, λα πξνβιέπεη ηνλ κεραληζκφ
γηα ηε δηαζθάιηζε ειάρηζηνπ επηπέδνπ ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ηνλ ηξφπν πηζηνπνίεζεο ηεο
επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνλ ρξφλν γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ
ζην Δηδηθφ Μεηξψν θαη λα πξνζαξκφδεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο αλάινγα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα ή ηελ θαηεγνξία ηνπ δηαλνκέα θαη ηα πξντφληα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο
δηαλνκήο.

5. Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ
δηακεζνιαβεηψλ δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, ρνξεγνχλ πξνο ην αξκφδην Δπηκειεηήξην έγγξαθε
βεβαίσζε φηη νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ ή ησλ εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλσλ κε κειψλ ηνπ
νξγάλνπ δηνίθεζεο ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηε
δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ
ππαιιήισλ ηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή, πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ.
1 ηνπ παξφληνο, πξνθεηκέλνπ νη ελ ιφγσ δηακεζνιαβεηέο λα εγγξαθνχλ ζην Δηδηθφ Μεηξψν ηνπ άξ.
18 θαηά ηα εηδηθψο πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ παξφληνο.

6. Ο παξψλ λφκνο θαη νη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεηο νπδφισο επεξεάδνπλ ηελ ηζρχ ησλ ήδε
εθδνζεηζψλ βεβαηψζεσλ επηηπρνχο εμέηαζεο, θαζψο θαη ησλ βεβαηψζεσλ πεξαίσζεο ζεκηλαξίνπ
επαλεθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.

Άρθρο 20
Δικαιολογητικϊ για την εγγραφό του (αντ)αςφαλιςτικού διαμεςολαβητό ςτο
Ειδικό Μητρώο
(άρθρο 10 παρ. 3 και 4 και άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας)
1. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Δηδηθφ Μεηξψν, ν ελδηαθεξφκελνο (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο
ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο ππνβάιιεη ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην ηα
αθφινπζα έγγξαθα:
α) απνιπηήξην Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ή ηζνδχλακνπ ζρνιείνπ, ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο,
β) πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο, ην νπνίν αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα θαη
αλαλεψλεηαη θάζε δχν έηε κε επηκέιεηα ηνπ αξκνδίνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη
δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ζε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ γηα έγθιεκα θαηά ηεο πεξηνπζίαο ή
ζρεηηδφκελν κε ρξεκαηνπηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνθνγιπθία, αηζρξνθέξδεηα,
απάηε, απηζηία, δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία, εθβίαζε, θινπή, ιαζξεκπνξία, πιαζηνγξαθία,
ππεμαίξεζε, θαηαδνιίεπζε δαλεηζηψλ, θαζ` ππνηξνπή έθδνζε αθάιππησλ επηηαγψλ, λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζχζηαζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο,
γ) πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη δελ έρεη πησρεχζεη ή, αλ έρεη πησρεχζεη, φηη έρεη απνθαηαζηαζεί,
δ) πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ζε ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε,
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ε) βεβαίσζε αζθάιηζεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο, ε νπνία θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ εδάθνπο
ηεο Έλσζεο ή νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε εγγχεζε ηεο αζηηθήο επζχλεο πνπ πξνθχπηεη απφ
επαγγεικαηηθή ακέιεηα, γηα πνζφ ηνπιάρηζηνλ 1.300.370 EUR αλά απαίηεζε θαη 1.924.550 EUR
ζπλνιηθά θαη’ έηνο γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο. Τα πνζά ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηίζεληαη κε ηελ
επηθχιαμε ηεο αλαπξνζαξκνγήο απηψλ δπλάκεη ησλ πξνβιέςεσλ ηερληθψλ ξπζκηζηηθψλ πξνηχπσλ
πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 7 ηεο Οδεγίαο 2016/97/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ. Τν κέγηζην πνζφ απαιιαγήο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε,
δελ δχλαηαη λα μεπεξλά ηηο 19.510 EUR. Ζ αζθάιηζε απηή δελ απαηηείηαη, αλ ν (αλη)αζθαιηζηηθφο
δηακεζνιαβεηήο, πιελ ηνπ κεζίηε, πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο επ` νλφκαηη
ηεο νπνίαο ελεξγεί ή απφ ηελ νπνία έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα ελεξγεί, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε
ελ ιφγσ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε έρεη αλαιάβεη πιήξσο ηελ αζηηθή επζχλε γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπ.
ζη) έλα ή ηα πεξηζζφηεξα πηζηνπνηεηηθά γλψζεσλ πνπ θαηά πεξίπησζε πξνβιέπνληαη απφ ηελ
Απφθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο πνπ έρεη εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ
παξφληνο,
δ) ππεχζπλε δήισζε φηη δελ νθείιεη ζε άιινλ δηαλνκέα ρξήκαηα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο, ηα
νπνία έρνπλ θαηαςεθηζζεί ζε βάξνο ηνπ κε εθηειεζηφ ηίηιν, θαη
ε) ππεχζπλε δήισζε ηνπ (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή κε ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
εα) ηελ ηαπηφηεηα ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ, είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθά είηε γηα λνκηθά πξφζσπα,
πνπ θαηέρνπλ ζπκκεηνρή πάλσ απφ 10% ζηνλ (αλη)αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή, θαη ηα πνζνζηά
ζπκκεηνρήο ηνπο,
εβ) ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζηελνχο δεζκνχο κε ηνλ (αλη)αζθαιηζηηθφ
δηακεζνιαβεηή, θαη
εγ) δηαβεβαίσζε φηη νη ελ ιφγσ ζπκκεηνρέο ή νη ζηελνί δεζκνί δελ παξεκπνδίδνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο αξκφδηαο αξρήο.
2. Δπηπιένλ ησλ σο άλσ, ν αηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζην Δηδηθφ Μεηξψν σο ζπληνληζηήο ησλ
αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ, πξνζθνκίδεη έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη επί ηξία ηνπιάρηζηνλ
έηε είηε ήηαλ εγγεγξακκέλνο σο θπζηθφ πξφζσπν ζην Δηδηθφ Μεηξψν ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία
αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο, ή έρεη δηαηειέζεη κέινο ηεο δηνίθεζεο ή κέινο ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο
πνπ ήηαλ ππεχζπλν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ζε επηρείξεζε
δηακεζνιάβεζεο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ή ζε (αλη)αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζηελ Διιάδα ή ζην
εμσηεξηθφ, ή φηη έρεη εξγαζηεί ζε επηρείξεζε δηακεζνιάβεζεο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ή ζε
(αλη)αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ σο ππάιιεινο πνπ ζπκκεηείρε άκεζα ζηηο
εξγαζίεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο. Δθφζνλ ν αηηψλ ηελ εγγξαθή έρεη πηπρίν Α.Δ.Η. ηεο
εκεδαπήο ή ηζνηίκνπ ηεο αιινδαπήο, αξθεί λα έθεξε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επί δχν έηε. Δθφζνλ ν αηηψλ ηελ εγγξαθή σο Σπληνληζηήο έρεη κεηαπηπρηαθή
εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ζε ζέκαηα ηδησηηθήο αζθάιηζεο, αξθεί λα έθεξε νπνηαδήπνηε απφ
ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ επί έλα έηνο.
3. Τα έγγξαθα ησλ πεξ. α, β, γ, δ, ζη ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 αθνξνχλ:
α) ζην θπζηθφ πξφζσπν πνπ εγγξάθεηαη σο αηνκηθή επηρείξεζε ζην Δηδηθφ κεηξψν,
β) ζηα θπζηθά πξφζσπα ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ θνηλνπνηνχληαη ζην αξκφδην επηκειεηήξην θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο, θαη
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γ) ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ (αλη)αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε
δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ.
4. Δπηπιένλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 3, ηα έγγξαθα ησλ πεξ. γ, ε θαη δ ηεο παξ. 1 αθνξνχλ ζην
αηηνχκελν ηελ εγγξαθή θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο πεξ. ε' ηεο παξ. 1 αθνξνχλ
ζην αηηνχκελν ηελ εγγξαθή λνκηθφ πξφζσπν.
5. Με απφθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί
λα παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο, νδεγίεο ή θαη πξφηππα γηα ηελ κνξθή, ην πεξηερφκελν, ηνλ ηχπν ηεο
αζθάιηζεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο, λα αλαζεσξείηαη ην κέγηζην επηηξεπφκελν πνζφ
απαιιαγήο θαζψο θαη λα νξίδνληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο σο
άλσ Απφθαζεο.

Άρθρο 21
Δικαιολογητικϊ για την εγγραφό ςτο Ειδικό Μητρώο του αςφαλιςτικού
διαμεςολαβητό δευτερεύουςασ δραςτηριότητασ
(άρθρο 10 παρ. 3 τελ. εδ. και παρ. 5 και άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας)
1. Γηα ηελ εγγξαθή ζην εηδηθφ κεηξψν, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο
δξαζηεξηφηεηαο πξνζθνκίδεη ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην ηα αθφινπζα έγγξαθα:
α) απνιπηήξην Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ή ηζνδχλακνπ ζρνιείνπ, ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο,
β) πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο, ην νπνίν αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα θαη
αλαλεψλεηαη θάζε δχν έηε κε επηκέιεηα ηνπ αξκνδίνπ Δπηκειεηεξίνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ
έρεη θαηαδηθαζζεί ζε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ γηα έγθιεκα θαηά ηεο πεξηνπζίαο ή
ζρεηηδφκελν κε ρξεκαηνπηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνθνγιπθία, αηζρξνθέξδεηα,
απάηε, απηζηία, δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία, εθβίαζε, θινπή, ιαζξεκπνξία, πιαζηνγξαθία,
ππεμαίξεζε, θαηαδνιίεπζε δαλεηζηψλ, θαζ` ππνηξνπή έθδνζε αθάιππησλ επηηαγψλ, λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζχζηαζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο,
γ) πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη δελ έρεη πησρεχζεη ή, αλ έρεη πησρεχζεη, φηη έρεη απνθαηαζηαζεί,
δ) πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ζε ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε,
ε) βεβαίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο επ΄ νλφκαηη ηεο νπνίαο ελεξγεί ή απφ ηελ νπνία έρεη
εμνπζηνδνηεζεί λα ελεξγεί, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε ελ ιφγσ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε έρεη
αλαιάβεη πιήξσο ηελ αζηηθή επζχλε γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ δηακεζνιαβεηή,
ζη) ηε βεβαίσζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο,
δ) ππεχζπλε δήισζε φηη δελ νθείιεη ζε άιινλ δηαλνκέα ρξήκαηα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο, ηα
νπνία έρνπλ θαηαςεθηζζεί ζε βάξνο ηνπ κε εθηειεζηφ ηίηιν, θαη
ε) ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηακεζνιαβεηή κε ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
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εα) ηελ ηαπηφηεηα ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ, είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθά είηε γηα λνκηθά πξφζσπα,
πνπ θαηέρνπλ ζπκκεηνρή πάλσ απφ 10% ζηνλ δηακεζνιαβεηή, θαη ηα πνζνζηά ηεο ζπκκεηνρήο
απηήο,
εβ) ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζηελνχο δεζκνχο κε ηνλ δηακεζνιαβεηή, θαη
εγ) δηαβεβαίσζε φηη νη ζπκκεηνρέο απηέο ή νη ζηελνί δεζκνί δελ παξεκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή
άζθεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο αξκφδηαο αξρήο.
2. Τα έγγξαθα ησλ πεξ. α, β, γ, δ θαη ζη ηεο παξ. 1 αθνξνχλ:
α) ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ εγγξάθεηαη σο αηνκηθή επηρείξεζε, θαη
β) ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί ηε δηνίθεζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή, ζε πεξίπησζε ζπιινγηθήο
δηνίθεζεο, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη είλαη ππεχζπλα γηα ηε δξαζηεξηφηεηα
δηαλνκήο ηνπ ππνςεθίνπ πξνο εγγξαθή λνκηθνχ πξνζψπνπ.
3. Δπηπιένλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 2, ηα έγγξαθα ησλ πεξ. γ, ε θαη δ ηεο παξ. 1 αθνξνχλ ζην
αηηνχκελν ηελ εγγξαθή θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη ηεο πεξ. ε' ηεο παξ. 1 ην αηηνχκελν ηελ
εγγξαθή λνκηθφ πξφζσπν.

Άρθρο 22
Διατόρηςη εγγραφόσ ςτο Ειδικό Μητρώο και διαγραφό
(άρθρο 3 παρ. 4 εδ. η, άρθρο 10 παρ. 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας)
1. Οη (αλη)αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο
δξαζηεξηφηεηαο ππνβάιινπλ ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην, κέζα ζην πξψην ηξίκελν θάζε ηξίηνπ έηνπο
ιακβάλνληαο σο αθεηεξία ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ακέζσο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο, ηα έγγξαθα
ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 ηνπ παξφληνο, εμαηξνπκέλεο ηεο πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 θαη ηεο πεξ.
α παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο, κε ηηο αθφινπζεο παξεθθιίζεηο:
α) ην έγγξαθν ηεο πεξ. ε’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ππνβάιιεηαη θάζε ρξφλν κέζα ζην πξψην
ηξίκελν θάζε έηνπο,
β) ην έλα ή ηα πεξηζζφηεξα πηζηνπνηεηηθά πνπ θαηά πεξίπησζε πξνβιέπνληαη απφ ηελ απφθαζε ηεο
επνπηηθήο αξρήο, πνπ έρεη εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο,
πξνζθνκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο απφθαζεο απηήο, θαη
γ) ε ππεχζπλε δήισζε ησλ πεξ. δ’ θαη ε’ ηνπ άξζξνπ 20 θαη ησλ πεξ. δ’ θαη ε’ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
παξφληνο, φπνηε ηξνπνπνηεζεί ε ζρεηηθή πιεξνθνξία.
2. Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, ν κεζίηεο (αλη)αζθαιίζεσλ ππνβάιιεη ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην , κέζα
ζην πξψην ηξίκελν θάζε ηξίηνπ έηνπο, ιακβάλνληαο σο αθεηεξία ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο
ακέζσο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ, ηελ θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλά αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο.
3. Σε θάζε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή αζθαιηζηηθφο
δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξ. 1
θαη 2, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ ην αξκφδην Δπηκειεηήξην δηαπηζηψζεη φηη δελ
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πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 19, 20 θαη 21 ηνπ παξφληνο, ην Δπηκειεηήξην δηαγξάθεη
ακειιεηί ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν απφ ην Δηδηθφ Μεηξψν θαη γλσζηνπνηεί αληίγξαθν ηεο
πξάμεσο δηαγξαθήο ζηελ επνπηηθή αξρή, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο
δηαγξαθήο.

Άρθρο 23
Επαγγελματικϋσ και οργανωτικϋσ υποχρεώςεισ των (αντ)αςφαλιςτικών
επιχειρόςεων
(άρθρο 10 παρ. 8 της Οδηγίας)
1. Με επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ, νη (αλη)αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο εγθξίλνπλ,
εθαξκφδνπλ θαη αλαζεσξνχλ ηαθηηθά ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ηνπο θαη ηηο θαηάιιειεο εζσηεξηθέο
δηαδηθαζίεο ηνπο θαη δηαζέηνπλ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο
ησλ εγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ φηη ην ή ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο
πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαλνκή ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη νη ππάιιεινί ηνπο πνπ
ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ:
α) δηαζέηνπλ απνιπηήξην Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ή ηζνδχλακνπ ζρνιείνπ, ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
β) δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί ζε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ γηα έγθιεκα θαηά ηεο πεξηνπζίαο ή
ζρεηηδφκελν κε ρξεκαηνπηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνθνγιπθία, αηζρξνθέξδεηα,
απάηε, απηζηία, δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία, εθβίαζε, θινπή, ιαζξεκπνξία, πιαζηνγξαθία,
ππεμαίξεζε, θαηαδνιίεπζε δαλεηζηψλ, θαζ` ππνηξνπή έθδνζε αθάιππησλ επηηαγψλ, λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζχζηαζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο,
γ) δελ έρνπλ πησρεχζεη ή, αλ είραλ πησρεχζεη, φηη έρνπλ απνθαηαζηαζεί,
δ) δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, θαη
ε) θαηέρνπλ ην έλα ή ηα πεξηζζφηεξα πηζηνπνηεηηθά πνπ θαηά πεξίπησζε πξνβιέπνληαη απφ ηελ
Απφθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, πνπ έρεη εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19
ηνπ παξφληνο.

2. Οη (αλη)αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζεζπίδνπλ, δηαηεξνχλ θαη ηεξνχλ επηθαηξνπνηεκέλα αξρεία κε
φια ηα έγγξαθα γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ην παξφλ άξζξν θαη γλσζηνπνηνχλ ζηελ επνπηηθή αξρή
θάζε ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ, ακέζσο κφιηο δεηεζεί.
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3. Οη (αλη)αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο γλσζηνπνηνχλ ζηελ επνπηηθή αξρή ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ή
ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηνπο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4364/2016, ηα νπνία
είλαη ππεχζπλα γηα ηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο ησλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. Κάζε αιιαγή
απηψλ γλσζηνπνηείηαη ζηελ επνπηηθή αξρή εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ειήθζε
ε ζρεηηθή απφθαζε. Όζνλ αθνξά ζηελ εθπιήξσζε ησλ νξγαλσηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο εθ ηνπ
παξφληνο θαη ηδίσο εθ ησλ άξζξσλ 4 παξ. 7, 19, 23, 25, 27 παξ. 3 θαη 4, 29 παξ. 3 έσο 5, 34 θαη 37
απηνχ, νη (αλη)αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4364/2016 πεξί ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο.

4. Οη (αλη)αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο εγθξίλνπλ, εθαξκφδνπλ θαη αλαζεσξνχλ ηαθηηθά ηηο εζσηεξηθέο
πνιηηηθέο ηνπο θαη ηηο θαηάιιειεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο θαη δηαζέηνπλ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία γηα
λα εθπιεξψλνπλ ηηο εθ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο ππνρξεψζεηο ηνπο. Οη ελ ιφγσ
πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θαη’ ειάρηζηνλ πξνβιέπνπλ κέζα θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο
ησλ κειψλ δηνίθεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη
ησλ ππαιιήισλ ηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαλνκήο, ηα νπνία
αληηζηνηρνχλ ζηηο απαηηήζεηο γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηα
αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ πξνσζνχλ ηα πξφζσπα απηά, θαη δίδνπλ ακέζσο κφιηο ηνπο δεηεζεί ηηο
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ επνπηηθή αξρή.

Άρθρο 24
Λοιπϋσ υποχρεώςεισ
(άρθρο 10 παρ. 6 της Οδηγίας)
1. Ο πειάηεο, θαηαβάιινληαο θαιφπηζηα ην αζθάιηζηξν ζηνλ (αλη)αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή
ζηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, απαιιάζζεηαη απφ ηελ
ππνρξέσζή ηνπ πξνο ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαη αλ αθφκε ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δελ
απνδψζεη ην αζθάιηζηξν ζηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, εθηφο αλ ν πειάηεο, ελεξγψληαο κε δφιν,
θαηαβάιεη ην αζθάιηζηξν ζε αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ν νπνίνο δελ έρεη εληνιή απφ ηελ
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε λα εηζπξάηηεη αζθάιηζηξα γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Σε θάζε πεξίπησζε, ην
βάξνο ηεο απφδεημεο ηνπ δφινπ ηνπ πειάηε θέξεη ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε.
2. Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ θαηαβάιιεη ζηνλ (αλη)αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή ηνλ
αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξννξίδνληαη γηα
ηνλ πειάηε, δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζή ηεο έλαληη ηνπ πειάηε, παξά κφλνλ αλ ν πειάηεο
εηζπξάμεη πξάγκαηη ηα ρξεκαηηθά πνζά.
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Άρθρο 25
Τποχρϋωςη ςυνεργαςύασ με πρόςωπα εγγεγραμμϋνα ςτο Μητρώο
(άρθρο 16 της Οδηγίας)
Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2, ηνπ παξφληνο νη δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ,
ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δηαλνκήο, απνθιεηζηηθά κε πξφζσπα εγγεγξακκέλα
ζην Δηδηθφ Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο ή ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο 2016/97.

Κεφϊλαιο Ε΄
Κανόνεσ επαγγελματικόσ δεοντολογύασ και απαιτόςεισ παροχόσ
πληροφοριών

Άρθρο 26
Γενικϋσ αρχϋσ δεοντολογικόσ ςυμπεριφορϊσ
(άρθρο 17 της Οδηγίας)
1.
Οη δηαλνκείο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαηά ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο,
ελεξγνχλ πάληνηε κε έληηκν, ακεξφιεπην θαη επαγγεικαηηθφ ηξφπν, κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε δπλαηή
εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πειάηε.
2.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 31 ηνπ παξφληνο, φηαλ ν αζθαιηδφκελνο
θίλδπλνο βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ή ην θξάηνο κέινο ηεο αζθαιηζηηθήο ππνρξέσζεο είλαη ε Διιάδα ή ν
αζθαιηζκέλνο ή/θαη ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο είλαη θάηνηθνο Διιάδαο, ε παξνρή ζπκβνπιήο πξνο ηνλ
πειάηε απφ ηνλ δηαλνκέα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 29 θαη 39 ηνπ παξφληνο είλαη ππνρξεσηηθή θαηά ηε
δηαλνκή ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ φισλ ησλ θιάδσλ αζθάιηζεο.
3. Οη δηαλνκείο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ:
α) επεμεγνχλ ζηνλ πειάηε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ, ηα δηθαηψκαηα
θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πειάηε θαη δηαζθαιίδνπλ φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλεη ν πειάηεο είλαη
έγθαηξε, πιήξεο, νξζή, επαξθήο θαη θαηάιιειε,
β) επηζεκαίλνπλ ζηνλ πειάηε ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξφσξεο δηαθνπήο ή αθχξσζεο ή εμαγνξάο ηνπ
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ, θαζψο θαη θάζε εμαίξεζε απφ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, θαη ηνλ
ελεκεξψλνπλ γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα πξνθαηαβάιιεη ην αζθάιηζηξν θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε
έγθαηξεο θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ αζθαιίζηξνπ,

Σελίδα 38 από 64

γ) ελεκεξψλνπλ ηνλ πειάηε γηα ηα δηθαηψκαηα ελαληίσζεο, ππαλαρψξεζεο θαη θαηαγγειίαο ηνπ
ζπκβνιαίνπ ηνπ, θαη ηνπ ρνξεγνχλ ηα ζρεηηθά έληππα κε απφδεημε παξαιαβήο,
δ) ελεκεξψλνπλ ηνλ πειάηε ζε πεξίπησζε πνπ παχζνπλ λα αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα αζθαιηζηηθήο
δηαλνκήο, θαη
ε) πξνσζνχλ κφλν πξντφληα αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηελ
Διιάδα.
4. Οη δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο αζέκηηνπ
αληαγσληζκνχ, αζέκηηεο, παξάλνκεο ή παξαπιαλεηηθέο πξάμεηο θαη πξαθηηθέο. Όισο ελδεηθηηθψο,
απαγνξεχεηαη λα:
α) παξνπζηάδνπλ παξαπιαλεηηθά αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην σο πξνο ην ηζρχνλ ηηκνιφγην θαη ηνπο
φξνπο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο,
β) ππφζρνληαη ζηνλ πειάηε θαιχςεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αζθαιηζηηθφ πξντφλ πνπ
πξνσζνχλ, ή απνθξχπηνπλ θηλδχλνπο πνπ θέξεη ν πειάηεο ή/θαη θφζηνο πνπ ηνλ επηβαξχλεη,
γ) δεκηνπξγνχλ, αλαπαξάγνπλ θαη δηαδίδνπλ δειψζεηο θαη θήκεο πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζε επίζεκα
δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία θαη πνπ γίλνληαη ελζπλείδεηα θαη αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ή/θαη ζηελ θαηάξηηζε θαη ζηελ ελ γέλεη πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ άιινπο
δηαλνκείο ή άιιεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο,
δ) πξνζθέξνπλ εθπηψζεηο ή εηδηθά επεξγεηήκαηα κε ζηφρν ηε ζχλαςε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ.
ε) δηαθεκίδνπλ εθπηψζεηο, σθειήκαηα ή θαη παξνρέο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ηζρχνληα
ηηκνιφγηα θαη φξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ
ζη) δηαθξίλνπλ κεηαμχ πειαηψλ πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο αζθάιηζεο,
δ) παξαπνηνχλ, αιινηψλνπλ θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξεκβαίλνπλ ζηε κνξθή ή ζην πεξηερφκελν
εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, φπσο αηηήζεσλ, αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ
θαη απνδείμεσλ είζπξαμεο αζθαιίζηξνπ,
ε) εηζπξάηηνπλ αζθάιηζηξν ρσξίο λα πξνβνχλ ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο
αζθάιηζεο, θαη
ζ) παξαδίδνπλ ζηνλ πειάηε κε γλήζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
5. Οη δηαλνκείο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θεθαιαίσλ Δ’ θαη Ση’ ηνπ
παξφληνο, φρη κφλν πξνζπκβαηηθά, αιιά θαη ελφςεη νπνηαζδήπνηε αιιαγήο επηκέξνπο φξσλ,
αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο ή αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο.
6. Οη δηαλνκείο αλαξηνχλ, ζε εκθαλέο ζεκείν ζην γξαθείν ησλ ππαιιήισλ ηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ
άκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, πηλαθίδα κε ηα ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ
ππαιιήισλ θαη πνπ αλαγξάθεη φηη νη ελ ιφγσ ππάιιεινη θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα ηελ
δηακεζνιάβεζε ζηελ ζχλαςε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, κε εηδηθή κλεία αλ, θαηά πεξίπησζε,
επηηξέπεηαη λα πξνσζνχλ αζθαιηζηήξηα κε επελδπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
7. Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην λ. 2251/1994 πεξί «Πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ» σο
ηζρχεη, φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηαθεκηζηηθψλ αλαθνηλψζεσλ, πνπ απεπζχλνληαη απφ δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζε πειάηε
ή δπλεηηθφ πειάηε, είλαη ακεξφιεπηεο, ζαθείο θαη κε παξαπιαλεηηθέο. Οη δηαθεκηζηηθέο αλαθνηλψζεηο
ζα πξέπεη πάληνηε λα αλαγλσξίδνληαη ζαθψο σο ηέηνηεο.
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8. Οη δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ δελ ακείβνληαη νχηε ακείβνπλ ή αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε
ησλ ππαιιήισλ ηνπο θαηά ηξφπν πνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην θαζήθνλ ηνπο λα ελεξγνχλ πξνο
ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε. Δηδηθφηεξα, ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ δελ πξνβαίλεη ζε θακία
εκπνξηθή ζπκθσλία ή ζπλεξγαζία απφ ηελ νπνία λα απνξξέεη ακνηβή, πσιεζηαθφο ζηφρνο ή
νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ δηαλνκέα ππφ νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή, πνπ ζα απνηεινχζε θίλεηξν γηα ηνλ
ίδην ή ηνπο ππαιιήινπο ηνπ λα ζπζηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ πξντφλ ζε πειάηε, ελψ ζα
κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθφ αζθαιηζηηθφ πξντφλ, ην νπνίν ζα ηθαλνπνηνχζε θαιχηεξα ηηο
αλάγθεο ηνπ.
9. Με απφθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί
λα παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο, λα εηζάγνληαη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο, ελεκέξσζεο θαη
δενληνινγίαο, λα παξέρνληαη πξφηππα γηα ηελ ηππνπνίεζε ηεο παξερφκελεο ελεκέξσζεο ζηνλ
πειάηε θαη ηδίσο γηα ηελ κνξθή, ηελ έθηαζε θαη ην πεξηερφκελφ ηεο θαη λα εμεηδηθεχεηαη θάζε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κεθαιαίνπ Δ’ σο θαη ηνπ Κεθαιαίνπ Ση’ ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη
λα νξίδνληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο σο άλσ Απφθαζεο.

Άρθρο 27
Γενικϋσ πληροφορύεσ που παρϋχει ο αςφαλιςτικόσ διαμεςολαβητόσ ό η
αςφαλιςτικό επιχεύρηςη και λοιπϋσ οργανωτικϋσ υποχρεώςεισ
(άρθρο 18 της Οδηγίας)
1. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο γλσζηνπνηεί εγθαίξσο θαη πξηλ απφ ηε ζχλαςε κηαο αζθαιηζηηθήο
ζχκβαζεο ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ πειάηε:
α) ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ηε δηεχζπλζή ηνπ, ην γεγνλφο φηη είλαη αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο θαη ηελ
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζηελ νπνία είλαη εγγεγξακκέλνο,
β) ηνλ αξηζκφ Δηδηθνχ Μεηξψνπ ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο θαη ηνλ δηαδηθηπαθφ ζχλδεζκν πξνο
ην Δληαίν Σεκείν Πιεξνθφξεζεο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο, ψζηε ν πειάηεο λα είλαη
ζε ζέζε λα εμαθξηβψζεη ηελ εγγξαθή ηνπ,
γ) φηη παξέρεη ζπκβνπιή ζρεηηθά κε ηα πσινχκελα αζθαιηζηηθά πξντφληα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.
2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο,
δ) ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνλ πειάηε θαη
άιινπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ θαηαγγειίεο γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο, θαη ηηο
δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο,
ε) αλ ν δηακεζνιαβεηήο εθπξνζσπεί ηνλ πειάηε ή αλ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ θαη ζην φλνκα ηεο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο,
ζη) αλ επηηξέπεηαη λα πξνσζεί επελδπηηθά πξντφληα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε θαη
δ) αλ ηνπ έρεη δνζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε εληνιή είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ απφ ηνλ πειάηε
γηα ινγαξηαζκφ ηεο.
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Δπηπιένλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1, ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ πιεξνθνξεί ηνλ πειάηε φηη
παξέρεη ακεξφιεπηε θαη πξνζσπηθή αλάιπζε ησλ πξντφλησλ πνπ πξνσζνχληαη ζηελ ειιεληθή
αγνξά. Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνρήο ακεξφιεπηεο θαη πξνζσπηθήο αλάιπζεο, ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ
αλαιχεη επαξθψο κεγάιν αξηζκφ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ
αγνξά, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπζηήζεη κε εμαηνκηθεπκέλα θαη επαγγεικαηηθά θξηηήξηα, ηε
ζχκβαζε αζθάιηζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε.
2. Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαηά ηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ γλσζηνπνηεί
εγθαίξσο θαη πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ
πειάηε:
α) ηελ επσλπκία ηεο, ηελ έδξα ηεο θαη ην γεγνλφο φηη είλαη αζθαιηζηηθή επηρείξεζε,
β) φηη παξέρεη ζπκβνπιή ζρεηηθά κε ηα πσινχκελα πξντφληα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο,
γ) ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνλ πειάηε θαη
άιινπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ θαηαγγειίεο γηα ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη
δ) ηηο δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο.
3. Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δηαζέηεη έγγξαθν αίηεζεο αζθάιηζεο θαη ην παξέρεη δσξεάλ ζηνπο
δηαλνκείο ησλ πξντφλησλ ηεο. Πξηλ ηε ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, νη δηαλνκείο
ζπκπιεξψλνπλ ηελ αίηεζε αζθάιηζεο βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρεη ν πειάηεο, ιακβάλνπλ ηελ
ππνγξαθή ηνπ πειάηε επ' απηήο θαη παξαδίδνπλ, ην κελ πξσηφηππν ζηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
πνπ αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν, ην δε αληίγξαθφ ηεο ζηνλ πειάηε. Ζ αίηεζε αζθάιηζεο, φπσο θαη ην
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πνπ εθδίδεηαη ζηε ζπλέρεηα πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ
λ. 2496/1997 (ΦΔΚ Α’ 87), πεξηέρνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αθφινπζα:
α) ηελ επσλπκία, ηνλ ΑΦΜ θαη ηνλ αξηζκφ Δηδηθνχ Μεηξψνπ ηνπ κεζίηε, ηνπ πξάθηνξα ή ηνπ
αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ
πειάηε γηα ηε δηαλνκή ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο,
β) ηα ζηνηρεία ηεο πεξ. α’ πνπ αθνξνχλ ζηνλ κεζίηε, πξάθηνξα ή αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή
δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηαηεξεί ζχκβαζε κε ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, αλ απηφο είλαη
δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αλαθεξφκελν ζηελ πεξ. α’, θαη
γ) ηα ζηνηρεία ηεο πεξ. α’ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ, ν νπνίνο θέξεη
ηελ ηειηθή επζχλε επίβιεςεο ηνπ πξάθηνξα πνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πειάηε γηα ηε
δηαλνκή ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο.
4. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε παξέρεη εμνπζηνδφηεζε θαη δίδεη εληνιή ζε
αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή λα πξνβαίλεη ζηελ είζπξαμε αζθαιίζηξσλ απφ ηνλ πειάηε γηα
ινγαξηαζκφ ηεο, θαη εθφζνλ ε θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ δελ απνδεηθλχεηαη απφ άιια ηζνδχλακα
κέζα, φπσο ελδεηθηηθά θαηαζεηήξηα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ θαη απνδεηθηηθά πιεξσκήο ζηα ΔΛΤΑ, ν
αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο παξαδίδεη ζηνλ πειάηε:
α) είηε ηε λφκηκε απφδεημε είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ πνπ εμέδσζε ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
β) είηε ππνγεγξακκέλε απφδεημε πνπ εθδίδεη ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφδεημεο θαη είζπξαμεο ησλ αζθαιίζηξσλ, ηα πιήξε θνξνινγηθά θαη
επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ηνπ εηζπξάμαληνο, ηελ επσλπκία ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο γηα
ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο εηζπξάηηεη ηα αζθάιηζηξα, ηα πιήξε ζηνηρεία εμαηνκίθεπζεο ηνπ πειάηε, ηα
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θαηαβιεζέληα απφ ηνλ πειάηε αζθάιηζηξα θαζψο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο αζθάιηζεο γηα ηελ
νπνία θαηαβιήζεθαλ ηα αζθάιηζηξα.
Όιεο νη παξαπάλσ απνδείμεηο είλαη ηξηπιφηππεο, έλα αληίγξαθν παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε, ην
δεχηεξν ζηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαη ην ηξίην ηεξείηαη ζε αξρείν απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ
δηακεζνιαβεηή. Τν αξρείν κπνξεί λα ηεξείηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
5. Απαγνξεχεηαη ε ππνεμνπζηνδφηεζε ζηελ είζπξαμε αζθαιίζηξσλ απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ
δηακεζνιαβεηή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο,
γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο ελεξγείηαη ε είζπξαμε.

Άρθρο 28
υγκρούςεισ ςυμφερόντων και διαφϊνεια
(άρθρο 19 της Οδηγίας)
1. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο εγθαίξσο πξηλ απφ ηε ζχλαςε αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο παξέρεη
ζηνλ πειάηε, επηπξνζζέησο φζσλ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 27 ηνπ παξφληνο, θαη ηηο αθφινπζεο
πιεξνθνξίεο:
α) Δάλ θαηέρεη νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ λα θζάλεη ή
λα ππεξβαίλεη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10 %) ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο,
β) Δάλ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή κεηξηθή αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαηέρεη νπνηαδήπνηε άκεζε ή
έκκεζε ζπκκεηνρή πνπ λα θζάλεη ή λα ππεξβαίλεη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10 %) ησλ δηθαησκάησλ
ςήθνπ ή ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή,
γ) Σε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλφκελε ζχκβαζε θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ
παξφληνο:
γα) Αλ είλαη κεζίηεο, φηη παξέρεη ζπκβνπιή βάζεη ακεξφιεπηεο θαη πξνζσπηθήο αλάιπζεο, δειαδή
κε βάζε ηελ αλάιπζε επαξθνχο αξηζκνχ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά,
ψζηε απηφο λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζε εμαηνκηθεπκέλε ζχζηαζε, ζχκθσλα κε επαγγεικαηηθά
θξηηήξηα, ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη πιεξέζηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε.
γβ) Αλ ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο δηαλέκεη πξντφληα κίαο κφλνλ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, είηε απηή
αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ επζχλε γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ είηε φρη, ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ηελ
απνθιεηζηηθφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη γηα ηελ επσλπκία ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο.
γγ) Αλ ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο, γλσζηνπνηεί ζηνλ πειάηε ηηο επσλπκίεο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηα πξντφληα
ησλ νπνίσλ δηαλέκεη. Καη
δ) Τε θχζε ηεο ακνηβήο πνπ ιακβάλεη ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε αζθάιηζεο.
ε) Σε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε αζθάιηζεο αλ εξγάδεηαη:
εα) βάζεη ακνηβήο απεπζείαο απφ ηνλ πειάηε,
εβ) βάζεη πξνκήζεηαο θάζε είδνπο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην αζθάιηζηξν,
εγ) βάζεη άιινπ ηχπνπ ακνηβήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, θάζε είδνπο νηθνλνκηθνχ νθέινπο, πνπ
πξνηείλεηαη ή παξέρεηαη ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε αζθάιηζεο, ή
εδ) βάζεη ζπλδπαζκνχ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ακνηβήο νξίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εα’ έσο εγ’.
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2. Δάλ ν πειάηεο, κε αθνξκή ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε θαη κεηά ηε ζχλαςή ηεο, πξαγκαηνπνηεί
θαηαβνιέο πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ αζθαιίζηξσλ θαη πιεξσκψλ, ν αζθαιηζηηθφο
δηακεζνιαβεηήο γλσζηνπνηεί επίζεο ζηνλ πειάηε, γηα θαζεκία απφ ηηο κεηαγελέζηεξεο πιεξσκέο, ηηο
πιεξνθνξίεο ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο παξ. 1.
3. Δγθαίξσο πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ
απφ απηήλ δηελέξγεηα δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ηε θχζε ηεο ακνηβήο πνπ
ιακβάλνπλ νη ππάιιεινί ηεο ζε ζρέζε κε ηελ δηαλνκή ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο πνπ ε ακνηβή ζπλδέεηαη κε θαηαβνιέο πέξαλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ αζθαιίζηξσλ θαη πιεξσκψλ ή κε θαηαβνιέο απφ πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ
πειάηε.

Άρθρο 29
Πρότυπα διανομόσ αςφαλιςτικών προώόντων και ϋγγραφο πληροφοριών
(Άρθρο 20 της Οδηγίας)
1. Πξηλ απφ ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο αζθάιηζεο, ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πξνβαίλεη ζηα
αθφινπζα:
α) Πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ παξέρεη.
Τν πξνηεηλφκελν αζθαιηζηηθφ πξντφλ θαη θάζε πξνηεηλφκελε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε.
β) Δπεμεγεί ζηνλ πειάηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη
θαηαλνεηφ, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα επηιέμεη αζθαιηζηηθφ πξντφλ θαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο αζθάιηζεο, αθνχ έρεη επαξθψο ελεκεξσζεί γηα ηηο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη γηα ηα
εθαηέξσζελ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Δηδηθά θαηά ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ησλ
θιάδσλ αζθάιηζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4364/2016 (Α΄ 13), ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ
πξντφλησλ παξαδίδεη επηπξνζζέησο ην έγγξαθν πιεξνθνξηψλ ηεο παξ. 3.
γ) Παξέρεη ζηνλ πειάηε ζπκβνπιή γηα ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ πξντφλ ή ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή
ζχκβαζε θαη εμεγεί ζηνλ πειάηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην πξνηεηλφκελν πξντφλ ηθαλνπνηεί
θαιχηεξα ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Ζ ζπκβνπιή παξέρεηαη κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 32 ηνπ παξφληνο.
δ) Ο κεζίηεο παξαδίδεη ζηνλ πειάηε ηε ζχκβαζε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 πεξ. β’ ηνπ παξφληνο.
2. Οη πιεξνθνξίεο θαη νη επεμεγήζεηο ηεο παξ. 1 δηαθνξνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηνλ
ζχλζεην ραξαθηήξα ηεο πξνηεηλφκελεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε θαη
παξέρνληαη αλεμαξηήησο αλ ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ είλαη κέξνο ηνπ παθέηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν
33 ηνπ παξφληνο.
3. Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζπληάζζεη έγγξαθν πιεξνθνξηψλ γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ, ην νπνίν
δηαλέκεηαη ζε ραξηί ή ζε άιιν ζηαζεξφ κέζν.
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4. Τν έγγξαθν πιεξνθνξηψλ γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ:
α) είλαη απηνηειέο θαη ζχληνκν,
β) είλαη ζαθέο θαη επαλάγλσζην, κε ραξαθηήξεο αλαγλψζηκνπ κεγέζνπο,
γ) είηε παξαδίδεηαη έγρξσκν, είηε ζε αζπξφκαπξν αληίγξαθν, παξακέλεη επαλάγλσζην,
δ) ζπληάζζεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε ηελ επηθχιαμε αληίζεηεο ζπκθσλίαο,
ε) είλαη αθξηβέο θαη κε παξαπιαλεηηθφ,
ζη) θέξεη ηνλ ηίηιν «έγγξαθν πιεξνθνξηψλ γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ» ζην πάλσ κέξνο ηεο πξψηεο
ζειίδαο,
δ) πεξηιακβάλεη δήισζε φηη δελ ππνθαζηζηά νχηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
πξνζπκβαηηθή ελεκέξσζε, νχηε ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε θαη ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο
απηήο.
5. Τν έγγξαθν πιεξνθνξηψλ γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
α) ην είδνο ηεο αζθάιηζεο, θαζψο θαη ηελ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο εθφζνλ πθίζηαηαη,
β) πεξίιεςε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θχξησλ αζθαιηδνκέλσλ
θηλδχλσλ, ηνπ αζθαιηδνκέλνπ πνζνχ θαη, φπνπ έρεη εθαξκνγή, ηνπ γεσγξαθηθνχ πεδίνπ, θαη
πεξίιεςε ησλ εμαηξνπκέλσλ θηλδχλσλ,
γ) ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ αζθαιίζηξνπ,
δ) ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ θαηαβνιή
απνδεκίσζεο, πέξαλ ησλ εμαηξνπκέλσλ θηλδχλσλ,
ε) ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο,
ζη. ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο,
δ) ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ ζε πεξίπησζε αμίσζεο γηα απνδεκίσζε,
ε) ηε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, παξαζέηνληαο ζρεηηθφ παξάδεηγκα κε εκεξνκελίεο
έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ζχκβαζεο θαη
ζ) ηνλ ηξφπν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.

Άρθρο 30
Πληροφορύεσ που παρϋχουν οι αςφαλιςτικού διαμεςολαβητϋσ δευτερεύουςασ
δραςτηριότητασ
(Άρθρο 21 της Οδηγίας)
Οη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνβιέςεηο
ησλ πεξ. α’, γ’ θαη δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 θαη ησλ πεξ. δ’ θαη ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ
παξφληνο.
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Άρθρο 31
Εξαιρϋςεισ παροχόσ πληροφοριών
(Άρθρο 22 παρ. 1 της Οδηγίας)
1.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαλνκέαο (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο
δηαλνκήο ζε ζρέζε κε ηελ αληαζθάιηζε θαη ηελ αζθάιηζε κεγάισλ θηλδχλσλ, απαιιάζζεηαη ηεο
ππνρξέσζεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 27, 28 θαη 29 ηνπ παξφληνο.
2. Απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο ζπκβνπιήο ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ
παξφληνο, νη πεξηπηψζεηο δηαλνκήο πνπ δηελεξγνχληαη:
α) γηα ηε ζχλαςε ππνρξεσηηθήο εθ ηνπ λφκνπ αζθάιηζεο θαη
β) φηαλ ν πειάηεο εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ «επαγγεικαηία», ζχκθσλα κε ηελ πεξ. 10 ηεο παξ. 1 ηνπ
άξ. 4 ηνπ λ. 4514/2018 (ΦΔΚ Α 14) θαη ηελ πεξ. 10 ηεο παξ. 1 ηνπ άξ. 4 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ.
3. Ο δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο
ησλ άξζξσλ 38 θαη 39 ηνπ παξφληνο, φηαλ ν πειάηεο εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ «επαγγεικαηία»,
ζχκθσλα κε ηελ πεξ. 10 ηεο παξ. 1 ηνπ άξ. 4 ηνπ Ν. 4514/2018 (ΦΔΚ Α 14) θαη ηελ πεξ. 10 ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ.

Άρθρο 32
Όροι ενημϋρωςησ
(Άρθρο 23 της Οδηγίας )
1. Οη πιεξνθνξίεο ησλ άξζξσλ 27, 28, 29 θαη 38 ηνπ παξφληνο παξέρνληαη ζηνλ πειάηε εγγξάθσο
θαη δσξεάλ, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ή ζε άιιε γιψζζα κεηά απφ ζπκθσλία ησλ κεξψλ. Οη σο άλσ
πιεξνθνξίεο δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηέο ζηνλ πειάηε.
2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηε γεληθή ππνρξέσζε έγγξαθεο ελεκέξσζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1, νη
πιεξνθνξίεο ησλ άξζξσλ 27, 28, 29 θαη 38 ηνπ παξφληνο επηηξέπεηαη λα παξέρνληαη ζηνλ πειάηε κε
έλα απφ ηα αθφινπζα κέζα:
α) ζε ζηαζεξφ κέζν πιελ ηνπ ραξηηνχ, φηαλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ
παξ. 4, ή
β) κέζσ ηζηνηφπνπ, φηαλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 5.
3. Αλεμαξηήησο ηεο εθαξκνγήο ηεο παξ. 2, νη πιεξνθνξίεο ησλ άξζξσλ 27, 28, 29 θαη 38 ηνπ
παξφληνο παξέρνληαη ζε θάζε πεξίπησζε εγγξάθσο ζηνλ πειάηε, εθφζνλ απηφο ππνβάιιεη ζρεηηθή
αίηεζε.
4. Οη πιεξνθνξίεο ησλ άξζξσλ 27, 28, 29 θαη 38 ηνπ παξφληνο κπνξνχλ λα παξέρνληαη κε ζηαζεξφ
κέζν πιελ ηνπ ραξηηνχ, εθφζνλ:

Σελίδα 45 από 64

α) ε ρξήζε ηνπ ζηαζεξνχ κέζνπ είλαη θαηάιιειε ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο δηαλνκέα
θαη πειάηε, θαη
β) ε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ πιεξνθφξεζεο ζε ραξηί θαη ζε ζηαζεξφ κέζν έρεη δνζεί ζηνλ
πειάηε θαη εθείλνο επέιεμε ην ζηαζεξφ κέζν.
5. Οη πιεξνθνξίεο ησλ άξζξσλ 27, 28, 29 θαη 38 ηνπ παξφληνο κπνξνχλ λα παξέρνληαη κέζσ
δηθηπαθνχ ηφπνπ, αλ απεπζχλνληαη πξνζσπηθά ζηνλ πειάηε ή εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
α) ε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ κέζσ δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη θαηάιιειε ζην πιαίζην ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο δηαλνκέα θαη πειάηε,
β) ν πειάηεο έρεη ζπλαηλέζεη ζηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ κέζσ δηθηπαθνχ ηφπνπ,
γ) ν πειάηεο έρεη ελεκεξσζεί ειεθηξνληθά γηα ηε δηεχζπλζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ην ζεκείν απηνχ
κε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη
δ) νη πιεξνθνξίεο απηέο παξακέλνπλ δηαζέζηκεο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν γηα φζν ρξφλν είλαη εχινγν λα
ηηο αλαδεηά ν πειάηεο.
6. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξ. 4 θαη 5, ε παξνρή πιεξνθνξηψλ κε ζηαζεξφ κέζν πιελ ηνπ ραξηηνχ ή
κέζσ ηζηνηφπνπ ζεσξείηαη θαηάιιειε, ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο δηαλνκέα θαη πειάηε,
εάλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ν πειάηεο έρεη ηαθηηθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Τέηνην
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ηδίσο ε εθ κέξνπο ηνπ πειάηε παξνρή ζην δηαλνκέα δηεχζπλζεο
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο ζρέζεο.
7. Σηελ πεξίπησζε πψιεζεο απφ απφζηαζε, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη ζηνλ πειάηε απφ ηνλ
δηαλνκέα πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ πιεξνθνξηψλ γηα
ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ, παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εκπνξία
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε. Σε θάζε πεξίπησζε, νη πιεξνθνξίεο απηέο
παξέρνληαη απφ ηνλ δηαλνκέα ζηνλ πειάηε ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 ή 2, ακέζσο κεηά ηε ζχλαςε ηεο
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο.

Άρθρο 33
Διαςταυρούμενεσ πωλόςεισ
(Άρθρο 24 της Οδηγίας)
1. Όηαλ αζθαιηζηηθφ πξντφλ ζπκπιεξψλεηαη απφ άιιν, κε αζθαιηζηηθφ πξντφλ, ή απφ ππεξεζία πνπ
δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε κε ηε κνξθή εληαίνπ ζπλφινπ (παθέηνπ), ν δηαλνκέαο
αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αγνξάο ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ρσξηζηά θαη, εάλ ππάξρεη, παξέρεη επαξθή πεξηγξαθή ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ παθέηνπ, θαζψο θαη ελεκέξσζε γηα ην θφζηνο θαη ηηο ρξεψζεηο ηνπ θάζε
ζηνηρείνπ ρσξηζηά.
2. Σηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 1, φηαλ ν θίλδπλνο ή ε θάιπςε πνπ παξέρεηαη απφ ην παθέην δηαθέξεη
απφ ηνλ θίλδπλν ή ηελ θάιπςε πνπ παξέρεηαη απφ θάζε ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ παθέηνπ ρσξηζηά, ν
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δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ παξέρεη επαξθή πεξηγξαθή ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ή ηνπ
παθέηνπ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε εληαία πξνζθνξά κεηαβάιιεη ηνλ θίλδπλν ή ηελ θάιπςε.
3. Όηαλ έλα αζθαιηζηηθφ πξντφλ πξνζθέξεηαη κε ηε κνξθή παθέηνπ σο ζπκπιεξσκαηηθφ άιινπ ή
άιισλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ηα νπνία δελ είλαη αγαζά ή ππεξεζίεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ν δηαλνκέαο
αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ
ρσξηζηά. Ζ παξνχζα δελ εθαξκφδεηαη φηαλ έλα αζθαιηζηηθφ πξντφλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ζε
επελδπηηθή ππεξεζία ή δξαζηεξηφηεηα φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 πεξ. 2 ηνπ λ. 4514/2018 (ΦΔΚ Α’
14), ή ζην άξζξν 4 παξ. 1 ζεκείν 2 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ ζε ζχκβαζε πίζησζεο φπσο νξίδεηαη
ζην άξζξν 3 πεξ. 3 ηνπ λ. 4438/2016 (ΦΔΚ Α’ 220), ή ζην άξζξν 4 ζεκείν 3 ηεο Οδεγίαο 2014/17/ΔΔ
ή ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 πεξ. 3 ηνπ λ. 4465/2017 (ΦΔΚ Α’ 47) ή ζην
άξζξν 2 ζεκείν 3 ηεο Οδεγίαο 2014/92/ΔΔ.
4. Τν παξφλ άξζξν δελ εκπνδίδεη ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο πεξηζζνηέξσλ θαιχςεσλ
ηαμηλνκεκέλσλ ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο αζθάιηζεο.
5. Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 1 θαη 3, ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πξνζδηνξίδεη ηηο
απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε ζε ζρέζε κε ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ απνηεινχλ κέξνο
ηνπ ζπλνιηθνχ παθέηνπ ή ηεο ζπκθσλίαο.

Άρθρο 34
Έγκριςη προώόντων και απαιτόςεισ διακυβϋρνηςησ
(Άρθρο 25 της Οδηγίας)
1. Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο πνπ δεκηνπξγνχλ αζθαιηζηηθφ
πξντφλ πξνο πψιεζε, δηαζέηνπλ, εθαξκφδνπλ θαη επαλεμεηάδνπλ ζηξαηεγηθή δηαλνκήο, πνιηηηθή
θαη δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε θάζε αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο ή γηα ηελ έγθξηζε ζεκαληηθψλ
πξνζαξκνγψλ ζε πθηζηάκελν αζθαιηζηηθφ πξντφλ, πξηλ ην πξνσζήζνπλ ζηελ αγνξά ή ην
δηαλείκνπλ ζε πειάηε. Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο είλαη θαηάιιειε θαη αλάινγε πξνο ηε θχζε ηνπ
αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο θαη θαη’ ειάρηζηνλ:
α) εληνπίδεη θαη πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλε αγνξά-ζηφρν γηα θάζε πξντφλ,
β) δηαζθαιίδεη φηη έρνπλ ιεθζεί ππφςε φινη νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζδηνξηζκέλε αγνξά
- ζηφρν,
γ) δηαζθαιίδεη φηη ε ζθνπνχκελε ζηξαηεγηθή δηαλνκήο είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πξνζδηνξηζκέλε
αγνξά-ζηφρν θαη
δ) ιακβάλεη εχινγα κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ δηαλέκεηαη ζηελ
πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρν.
2. Τα πξφζσπα ηεο παξ. 1 παξαθνινπζνχλ, επαλεμεηάδνπλ θαη αλαζεσξνχλ ηαθηηθά ηα αζθαιηζηηθά
πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ ή πξνσζνχλ ζηελ αγνξά, ιακβάλνληαο ππφςε θάζε γεγνλφο πνπ κπνξεί
λα επεξεάζεη ζνβαξά ηνλ δπλεηηθφ θίλδπλν γηα ηελ πξνζδηνξηζκέλε αγνξά - ζηφρν, κε ζθνπφ λα
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αμηνινγνχλ ηνπιάρηζηνλ θαηά πφζν ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ ζπλερίδεη λα είλαη ζπλεπέο κε ηηο αλάγθεο
ηεο πξνζδηνξηζκέλεο αγνξάο - ζηφρνπ θαη θαηά πφζνλ ε ζηξαηεγηθή δηαλνκήο ζπλερίδεη λα είλαη ε
θαηάιιειε.
3. Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη δηακεζνιαβεηέο πνπ δεκηνπξγνχλ αζθαιηζηηθφ πξντφλ πξνο
πψιεζε, ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ δηαλνκέσλ ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ θαη ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πξντφλησλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη
θαη ε πξνζδηνξηζκέλε αγνξά ζηφρνο ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο.
4. Οη δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ δίδνπλ ζπκβνπιή ή πξνηείλνπλ αζθαιηζηηθά πξντφληα
πνπ δελ δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη, δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο γηα λα ιακβάλνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 3 θαη λα θαηαλννχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρν
γηα θάζε αζθαιηζηηθφ πξντφλ.
5. Ζ ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο δελ απαιιάζζεη ηνλ δηαλνκέα απφ θάζε άιιε
ππνρξέσζε ηνπ παξφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζπκβαηηθή
ελεκέξσζε ηνπ πειάηε, ηε Γήισζε Αμηνιφγεζεο Καηαιιειφηεηαο Πξντφληνο, ηελ πξνεηδνπνίεζε γηα
ηε κε ζπκβαηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε θαηλνκέλσλ ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ θαη ηηο θάζε είδνπο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπ δηαλνκέα απφ ηελ άζθεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.
6. Τν παξφλ δελ εθαξκφδεηαη ζηελ αζθάιηζε κεγάισλ θηλδχλσλ.

Κεφϊλαιο τ΄
Πρόζζεηες απαηηήζεης παροτής πιεροθορηώλ θαη επαγγεικαηηθής
δεοληοιογίας γηα ηα βαζηδόκελα ζε αζθάιηζε επελδσηηθά προϊόληα
Άρθρο 35
Πεδύο εφαρμογόσ
(άρθρο 26 της Οδηγίας)
Οη δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο επελδπηηθψλ πξντφλησλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε, πνπ αζθνχληαη απφ
αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο θαη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, δηέπνληαη επηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ
ησλ άξζξσλ 26, 27, 28 θαη 29 ηνπ παξφληνο θαη απφ ηηο πξφζζεηεο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη θαηά
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.
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Άρθρο 36
Πρόληψη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων
(άρθρα 27 & 28 της Οδηγίας)
1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 26, νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο
πνπ αζθνχλ δηαλνκή επελδπηηθψλ πξντφλησλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε, δηαζέηνπλ θαη εθαξκφδνπλ
απνηειεζκαηηθέο θαη εχινγεο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο γηα ηελ απνηξνπή θαηλνκέλσλ
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο είλαη αλάινγεο πξνο ηηο αζθνχκελεο απφ εθείλνπο
δξαζηεξηφηεηεο, ην είδνο ηνπ δηαλνκέα θαη ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ πξνσζεί.
2. Οη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα
γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ αθελφο ησλ ηδίσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο θαη θάζε πξνζψπνπ πνπ ελεξγεί
ππφ ηνλ άκεζν ή έκκεζν έιεγρφ ηνπο, θαη αθεηέξνπ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πειαηψλ, ζην πιαίζην ηεο
δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ.
3. Δάλ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε εθηηκνχλ φηη, παξά ηα κέηξα ηεο
παξ. 1, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θίλδπλνο βιάβεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πειάηε, ηφηε ηνλ
ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ή κε άιιν ζηαζεξφ κέζν, κε ζαθήλεηα θαη εγθαίξσο πξηλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο αζθάιηζεο, γηα ηα αθφινπζα:
α) ηε γεληθή θχζε ή ηελ πεγή ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, θαη
β) επαξθείο ιεπηνκέξεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηνπ πειάηε, γηα λα κπνξέζεη ν ελ ιφγσ
πειάηεο λα ιάβεη απφθαζε ελεκεξσκέλνο σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ
πξντφλησλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ.
4. Ζ επνπηηθή αξρή δχλαηαη κε απφθαζή ηεο λα παξέρεη δηεπθξηλίζεηο, λα νξίδεη ειάρηζηα πξφηππα
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαη λα ξπζκίδεη θάζε άιιε θαηά ηελ θξίζε ηεο ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη
αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, νξίδνληαο θαη ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα ηελ παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο σο άλσ απφθαζεο.

Άρθρο 37
Τποχρεώςεισ οργϊνωςησ αρχεύων
(Άρθρο 30 παρ. 4 της Οδηγίας)
1. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία δηαηεξεί εγγξαθή ζην Δηδηθφ
Μεηξψν, αιιά θαη ην εχξνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο νπνίεο δηακεζνιαβεί, ν
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αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο δηαζέηεη θαηάιιειε γηα ηνλ φγθν θαη ηε κνξθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
ινγηζηηθή θαη κεραλνγξαθηθή νξγάλσζε.
2. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο θπιάζζεη, δηαζέηεη θαη ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
πξννξίδνληαη, φια ηα ελεκεξσηηθά πξνο ηνλ πειάηε έληππα πνπ ηνπ δηαζέηνπλ, ζην πιαίζην ηεο
θείκελεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη.
3. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο θαη ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ηεξνχλ αξρείν φπνπ θπιάζζνληαη
έλα ή πεξηζζφηεξα έγγξαθα, πνπ απνηππψλνπλ φζα έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ
αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο γηα ηα εθαηέξσζελ δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ηνπο άιινπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε παξέρεη ππεξεζίεο δηαλνκήο ζηνλ πειάηε.
Τα δηθαηψκαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ κπνξνχλ λα νξίδνληαη κε αλαθνξά ζε άιια έγγξαθα ή λνκηθά θείκελα.

Άρθρο 38
Ενημϋρωςη πελατών
(Άρθρο 29 της Οδηγίας)
1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 27 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ παξφληνο, νη αζθαιηζηηθνί
δηακεζνιαβεηέο θαη νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ελεκεξψλνπλ ηνλ πειάηε, εγθαίξσο πξηλ απφ ηε
ζχλαςε ζχκβαζεο επελδπηηθψλ πξντφλησλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε, γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο
δηαλνκήο θαη γηα θάζε ζπλαθή επηβάξπλζε. Ζ ελεκέξσζε απηή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα
αθφινπζα:
α) εάλ νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πξφθεηηαη λα δηελεξγνχλ ηελ
πεξηνδηθή επαλαμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ.
4 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ παξφληνο, θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο,
β) θαζνδήγεζε θαη πξνεηδνπνίεζε ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα αλαιάβεη κε ηελ
επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ πξντφληνο βαζηδνκέλνπ ζε αζθάιηζε ή ζπγθεθξηκέλσλ
ζηξαηεγηθψλ επελδπηηθψλ επηινγψλ, θαη
γ) ελεκέξσζε γηα θάζε θφζηνο θαη ζπλαθή επηβάξπλζε ηνπ πξντφληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζηηο
δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο θαη πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηαλνκή ηνπ, φπσο ελδεηθηηθά ην θφζηνο ηεο
ζπκβνπιήο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην αζθάιηζηξν, ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη πιεξσκέο
ζε ηξίηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ηνπ θφζηνπο απηνχ απφ ηνλ πειάηε.
Τν θφζηνο θαη νη επηβαξχλζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αζξνίδνληαη, ψζηε ν πειάηεο λα
θαηαλνήζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ επσκίδεηαη κέρξη ηελ πξνβιεπφκελε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ
αζξνηζηηθή επίπησζή ηνπ ζηελ επέλδπζε. Δάλ ην δεηήζεη ν πειάηεο, ηνχ ρνξεγείηαη επηπιένλ
αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ρξεψζεσλ.
2. Ζ ελεκέξσζε ηεο παξ. 1 δίδεηαη ζηνλ πειάηε ζε θαηαλνεηή κνξθή, ψζηε ν πειάηεο λα επηιέμεη
πξντφλ θαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, έρνληαο επαξθψο ελεκεξσζεί φρη κφλνλ γηα
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ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο θαιχςεηο, αιιά θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο, ηα βάξε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ
πεγάδνπλ γηα εθείλνλ απφ ην βαζηδφκελν ζε αζθάιηζε επελδπηηθφ πξντφλ.
3. Ζ ελεκέξσζε ηεο παξ. 1 δίδεηαη ζε ηαθηηθή βάζε, ηνπιάρηζηνλ εηήζηα, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο
ηνπ βαζηδφκελνπ ζε αζθάιηζε επελδπηηθνχ πξντφληνο.
4. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 28, νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη νη αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα εηζπξάηηνπλ ή λα πιεξψλνπλ ακνηβή ή πξνκήζεηα θαη λα παξέρνπλ ή λα
δέρνληαη νπνηνδήπνηε κε ρξεκαηηθφ φθεινο ζην πιαίζην δηαλνκήο επελδπηηθνχ πξντφληνο
βαζηδφκελνπ ζε αζθάιηζε ή παξεπφκελεο ππεξεζίαο, πξνο ή απφ νηνλδήπνηε πιελ ηνπ πειάηε ή
ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πιεξσκή ή ην φθεινο:
α) δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δηαλνκήο, θαη
β) δελ εκπνδίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή θαη ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο
κε ην θαζήθνλ ηνπο λα ελεξγνχλ κε έληηκν, ακεξφιεπην θαη επαγγεικαηηθφ ηξφπν γηα ηελ θαιχηεξε
δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πειάηε.
5. Ζ επνπηηθή αξρή δχλαηαη κε απφθαζή ηεο λα παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ή θαη λα νξίδεη ειάρηζηα
πξφηππα γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ παξφληνο, λα πξνβιέπεη ηελ ηππνπνίεζε ηεο
παξερφκελεο ελεκέξσζεο θαη ηδίσο ηελ έθηαζε, ηελ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο ηππνπνίεζεο,
θαζψο θαη λα ξπζκίδεη θάζε άιιε θαηά ηελ θξίζε ηεο ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ.

Άρθρο 39
Δόλωςη Αξιολόγηςησ καταλληλότητασ και ςυμβατότητασ του προώόντοσ
(Άρθρο 30 παρ. 1, 2 και 5 της Οδηγίας)
1. Δπηπξνζζέησο φζσλ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ παξφληνο, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο
ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ιακβάλνπλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε γλψζε θαη ηελ
πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ πειάηε σο επελδπηή ζε πξντφλ βαζηδφκελν ζε αζθάιηζε, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπ, ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ππνζηεί απψιεηεο, θαζψο θαη γηα ηνπο
επελδπηηθνχο ηνπ ζηφρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επηπέδνπ αλνρήο ηνπ ζε θίλδπλν, ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα ζπζηήζνπλ ζηνλ πειάηε ην πξντφλ πνπ ηαηξηάδεη κε ην επίπεδν αλνρήο ηνπ πειάηε
ζηνλ θίλδπλν, κε ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ππνζηεί δεκίεο θαη κε ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Όηαλ έλαο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή κηα αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζπζηήλνπλ έλα παθέην
ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ παξφληνο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη
επελδπηηθφ πξντφλ βαζηδφκελν ζε αζθάιηζε, δηαζθαιίδνπλ φηη ην ζπλνιηθφ παθέην, θαη φρη κφλνλ ην
βαζηδφκελν ζε αζθάιηζε επελδπηηθφ πξντφλ, είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ πειάηε.
2. Σχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ θαηά ηελ παξ. 1, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε παξέρνπλ ζηνλ πειάηε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο,
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Γήισζε Αμηνιφγεζεο Καηαιιειφηεηαο Πξντφληνο φπνπ απνηππψλεηαη ε ζπκβνπιή ηνπο θαη εμεγείηαη
πψο απηή αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηινγέο, ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1. Ζ Γήισζε Αμηνιφγεζεο Καηαιιειφηεηαο Πξντφληνο δίδεηαη κε έγγξαθν ή
άιιν ζηαζεξφ κέζν θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο.
3. Σηελ πεξίπησζε ηεο πψιεζεο απφ απφζηαζε επελδπηηθνχ πξντφληνο πνπ βαζίδεηαη ζε αζθάιηζε,
ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηε Γήισζε
Αμηνιφγεζεο Καηαιιειφηεηαο Πξντφληνο κε έγγξαθν ή άιιν ζηαζεξφ κέζν ακέζσο κεηά ηε ζχλαςε
ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ν πειάηεο ζπκθψλεζε λα παξαιάβεη ηε Γήισζε Αμηνιφγεζεο Καηαιιειφηεηαο Πξντφληνο κεηά ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο,
β) ε Γήισζε Αμηνιφγεζεο Καηαιιειφηεηαο Πξντφληνο παξέρεηαη ζηνλ πειάηε ρσξίο αδηθαηνιφγεηε
θαζπζηέξεζε, θαη
γ) ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πξνζέθεξαλ πξνεγνπκέλσο ζηνλ
πειάηε ηε δπλαηφηεηα λα θαζπζηεξήζεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη πξψηα
ηε Γήισζε Αμηνιφγεζεο Καηαιιειφηεηαο Πξντφληνο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, αιιά εθείλνο επέιεμε λα
ηελ παξαιάβεη κεηά.
4. Σε θάζε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε έρνπλ
ελεκεξψζεη ηνλ πειάηε φηη ζα πξαγκαηνπνηνχλ πεξηνδηθή επαλαμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ
επελδπηηθνχ πξντφληνο πνπ βαζίδεηαη ζε αζθάιηζε, ηφηε νθείινπλ λα επαλαιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία
ηεο παξ. 1 θαη λα απνζηέιινπλ ζηνλ πειάηε επηθαηξνπνηεκέλε Γήισζε Αμηνιφγεζεο
Καηαιιειφηεηαο Πξντφληνο.
5. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δελ
εμαζθαιίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη δπλάκεη ηεο παξ. 1 θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ
θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2017/2359 ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ
άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ ηδίνπ σο άλσ Καλνληζκνχ, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε νθείινπλ λα απέρνπλ απφ ηελ παξνρή ζπκβνπιήο ζηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ην επελδπηηθφ
πξντφλ πνπ βαζίδεηαη ζε αζθάιηζε, θαη λα ηνλ ελεκεξψζνπλ φηη, ιφγσ ειιηπνχο εθ κέξνπο ηνπ
πιεξνθφξεζεο, δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ θαηά πφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ πξντφλ πνπ
βαζίδεηαη ζε αζθάιηζε είλαη θαηάιιειν γηα απηφλ, ψζηε λα ηνπ παξέρνπλ ηε δήισζε αμηνιφγεζεο
θαηαιιειφιεηαο πξντφληνο.
Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο, αλ θαη έιαβε ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε, επηζπκεί λα ζπλάςεη ηε
ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
νθείινπλ λα αμηνινγήζνπλ, βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1, αλ ην
ζπγθεθξηκέλν πξντφλ είλαη ζπκβαηφ κε ηνλ πειάηε, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζπκβαηφ,
νθείινπλ λα ηνλ πξνεηδνπνηήζνπλ γη’ απηφ. Σηελ πεξίπησζε δηαζηαπξνχκελεο πψιεζεο, ν
αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε νθείινπλ επηπιένλ λα εμεηάζνπλ θαηά
πφζνλ ην ζπλνιηθφ παθέην είλαη ελδεδεηγκέλν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε.
6. Ζ ελεκέξσζε ηεο πεξ. β θαη γ ηεο παξ. 5 γίλεηαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο.
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7. Ζ επνπηηθή αξρή δχλαηαη κε απφθαζή ηεο λα παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ή θαη λα νξίδεη ειάρηζηα
πξφηππα γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο
ζπκβαηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, λα πξνβιέπεη ηελ ηππνπνίεζε ηεο παξερφκελεο Γήισζεο
Αμηνιφγεζεο Καηαιιειφηεηαο Πξντφληνο θαη ηεο πξνεηδνπνίεζεο ιφγσ κε ζπκβαηφηεηαο πξντφληνο,
θαη ηδίσο λα εμεηδηθεχεη ηελ έθηαζε, ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, λα ξπζκίδεη θάζε άιιε θαηά ηελ
θξίζε ηεο ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη λα θαζνξίδεη ηηο
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο σο άλσ απφθαζεο.

Κεφϊλαιο Ζ΄
Κυρώςεισ και ϊλλα μϋτρα
Άρθρο 40
Επιβολό κυρώςεων και ςυναφεύσ ρυθμύςεισ
(άρθρο 31 της Οδηγίας)
1. Ζ επνπηηθή αξρή κπνξεί λα επηβάιιεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο ή θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεσλ, ελεξγψληαο είηε απηνηειψο είηε ζε ζπλεξγαζία
κε άιιεο αξρέο, ή θαη θαηφπηλ αηηήζεσο γηα ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηηο αξκφδηεο
δηθαζηηθέο αξρέο. Σε πεξίπησζε ππνζέζεσλ κε δηαζπλνξηαθφ ραξαθηήξα, ε επνπηηθή αξρή
ζπλεξγάδεηαη κε ηηο άιιεο αξκφδηεο εζληθέο ή ελσζηαθέο αξρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
δηθαζηηθψλ αξρψλ, αλαθνξηθά κε ηηο θπξψζεηο θαη ηα κέηξα πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο
θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα
κε ηελ ζρεηηθή θείκελε εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία.
2. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαβαίλσλ (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή αζθαιηζηηθφο
δηακεζνιαβεηήο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, νη θπξψζεηο θαη ηα κέηξα
πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεηο επηβάιινληαη ζην
λνκηθφ πξφζσπν θαη, επηπιένλ απηνχ, ζην ή ζηα πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε
δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαηά ηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ
παξφληνο. Σε θάζε πεξίπησζε, νη θπξψζεηο θαη ηα κέηξα δχλαηαη λα επηβιεζνχλ θαη ζε θάζε άιιν
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ε Δπνπηηθή αξρή δηαπηζηψζεη φηη θέξεη ηελ επζχλε ή θαη πξνέβε
ζηελ παξάβαζε.
3. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαβαίλσλ είλαη (αλη)αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, νη θπξψζεηο θαη ηα κέηξα
πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεηο επηβάιινληαη ζην
λνκηθφ πξφζσπν θαη, επηπιένλ απηνχ, ζηα θαη’ άξζξν 29 παξ. 2 λ. 4364/2016 κέιε ηεο δηνίθεζεο
απηνχ, θαζψο θαη ζε θάζε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ε Δπνπηηθή αξρή δηαπηζηψζεη φηη
θέξεη ηελ επζχλε ή θαη πξνέβε ζηελ παξάβαζε. Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο επνπηηθήο αξρήο πνπ
εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο ρσξεί αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
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Άρθρο 41
Δημοςιοπούηςη κυρώςεων και λοιπών μϋτρων
(Άρθρο 32 της Οδηγίας)
1. Ζ επνπηηθή αξρή αλαξηά ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, ηηο δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο θαη ηα κέηξα πνπ επηβάιινληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ή θαη ησλ θαη’
εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεσλ, πεξηιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο θαη ηε θχζε ηεο
παξάβαζεο, θαζψο θαη γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ εηο βάξνο ησλ νπνίσλ επηβιήζεθαλ νη
θπξψζεηο ή ηα κέηξα. Σε πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ είλαη δπλαζαλάινγε ηεο παξάβαζεο,
αμηνινγψληαο ηελ ελ ιφγσ δεκνζίεπζε γηα θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ελ
ιφγσ δεκνζίεπζε ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο ή ηελ έθβαζε
έξεπλαο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ε επνπηηθή αξρή κπνξεί λα αλαβάιεη ηε δεκνζίεπζε, λα κε
δεκνζηεχζεη ηηο θπξψζεηο ή λα ηηο δεκνζηεχζεη ρσξίο αλαθνξά ζηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ.
2. Σε πεξίπησζε πξνζβνιήο ησλ θπξψζεσλ ή ησλ κέηξσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ επνπηηθή
αξρή, ε δεκνζίεπζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πεξί απηήο θαη
πεξί ηεο έθβαζήο ηεο, έσο θαη ηελ αθχξσζε ηεο θχξσζεο ή ηνπ κέηξνπ κε δηθαζηηθή απφθαζε.
3. Ζ επνπηηθή αξρή ελεκεξψλεη ηελ ΔΑΑΔΣ ζρεηηθά κε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ηα κέηξα
πνπ επηβάιινληαη ρσξίο λα δεκνζηεπζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο,
αλαθέξνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ άζθεζε ζρεηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ηελ έθβαζε απηψλ.

Άρθρο 42
Παραβϊςεισ, κυρώςεισ και λοιπϊ μϋτρα
(Άρθρο 33 της Οδηγίας)
1. Τν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη ηνπιάρηζηνλ:
α) ζε πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο ρσξίο λα είλαη εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αζθαιηζηηθή δηαλνκή θαηά παξάβαζε ησλ
νξηδνκέλσλ ζηα άξζξα 4 θαη 18 ηνπ παξφληνο θαη ζηηο θαη' εμνπζηνδφηεζε ησλ άξζξσλ απηψλ
πξάμεηο,
β) ζηηο (αλη)αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή (αλη)αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο ή ζηνπο αζθαιηζηηθνχο
δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ππεξεζίεο δηαλνκήο
(αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε α,
γ) ζηνπο (αλη)αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο ή αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο δεπηεξεχνπζαο
δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίνη ελεγξάθεζαλ ζην Δηδηθφ Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο
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πξνζθνκίδνληαο αλαθξηβή ή ςεπδή ζηνηρεία ή δηθαηνινγεηηθά απφ εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα
άξζξα 20, 21 θαη 22 ηνπ παξφληνο,
δ) ζηνπο δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ησλ
άξζξσλ 19, 20, 21, 22 θαη 23 ηνπ παξφληνο θαη ησλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζή ηνπο πξάμεσλ,
ε) ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε
ηηο απαηηήζεηο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο ησλ άξζξσλ 26 έσο θαη 39 ηνπ παξφληνο ή/θαη ησλ θαη'
εμνπζηνδφηεζε απηψλ πξάμεσλ ή/θαη ζηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο ακέζνπ εθαξκνγήο ηνπ επξσπατθνχ
δηθαίνπ ζε ζρέζε κε ηε δηαλνκή επελδπηηθψλ πξντφλησλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε, θαη
ζη) ζηνπο δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο
επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο ησλ άξζξσλ 26 έσο 34 ηνπ παξφληνο ή/θαη ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζή
ηνπο πξάμεσλ ή/θαη ησλ δηαηάμεσλ ακέζνπ εθαξκνγήο ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ, ζε ζρέζε κε
αζθαιηζηηθά πξντφληα, εθηφο ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ε ηνπ παξφληνο.
2. Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαβάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ε ηεο παξ. 1, ε επνπηηθή
αξρή κπνξεί λα επηβάιεη θαη’ ειάρηζηνλ κηα απφ ηηο θάησζη θπξψζεηο θαη κέηξα:
α) Να δεκνζηνπνηήζεη ηελ παξάβαζε ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο, αλαθέξνληαο ην ππεχζπλν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν θαη θάζε άιιν πξφζσπν πνπ θέξεη ηελ επζχλε ή πξνέβε ζηελ παξάβαζε, θαζψο θαη ηελ
θχζε ηεο παξάβαζεο,
β) Να πξνβεί ζε επίπιεμε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ παξάβαζε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ,
δεηψληαο ηελ παχζε ηεο παξάβαζεο θαη ηελ απνθπγή επαλάιεςήο ηεο ζην κέιινλ,
γ) Όηαλ ν παξαβαίλσλ είλαη αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο, λα εθδψζεη απφθαζε πξνζσξηλήο ή
νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηνπ απφ ην Δηδηθφ Μεηξψν ηνπ αξκφδηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ
παξφληνο. Ζ απφθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο θνηλνπνηείηαη άκεζα ζηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή
θαη ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην, ην νπνίν ππνρξενχηαη ζηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ρσξίο ππαίηηα
θαζπζηέξεζε θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ δχν εξγάζηκεο εκέξεο. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο
δχλαηαη λα ζηξαθεί θαηά ηεο απφθαζεο ηεο επνπηηθήο αξρήο κε αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
δ) Όηαλ ν παξαβαίλσλ δηαλνκέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε επνπηηθή αξρή δχλαηαη λα αλαζηείιεη ή λα
παχζεη νξηζηηθά ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ δηνίθεζεο εθ κέξνπο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ είλαη
ππεχζπλν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαηά ηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ
18 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο.
ε) Σε πεξίπησζε πνπ ν παξαβαίλσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε Δπνπηηθή αξρή δχλαηαη λα ηνπ
επηβάιεη ηα αθφινπζα δηνηθεηηθά πξφζηηκα:
εα) Πξφζηηκν ρξεκαηηθνχ πνζνχ κέρξη πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) επξψ ή κέρξη θαη πέληε ηνηο
εθαηφ (5%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο ηειεπηαίνπο δηαζέζηκνπο
ινγαξηαζκνχο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην φξγαλν δηνίθεζεο. Δάλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη κεηξηθή
επηρείξεζε ή ζπγαηξηθή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ νθείιεη λα θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο
ινγαξηαζκνχο ζχκθσλα κε ην λφκν 4308/2014 (Α΄251), ν ζρεηηθφο ζπλνιηθφο εηήζηνο θχθινο
εξγαζηψλ ηζνχηαη κε ηνλ ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο ηειεπηαίνπο δηαζέζηκνπο
ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο ηειηθήο κεηξηθήο
επηρείξεζεο, ή
εβ) Πξφζηηκν πνπ ηζνχηαη έσο θαη κε ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ή ησλ
δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ ιφγσ ηεο παξάβαζεο, εθφζνλ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο.
ζη) Σε πεξίπησζε πνπ ν παξαβαίλσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ε επνπηηθή αξρή δχλαηαη λα ηνπ
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επηβάιεη ηα αθφινπζα δηνηθεηηθά πξφζηηκα:
ζηα) Πξφζηηκν ρξεκαηηθνχ πνζνχ κέρξη επηαθφζηεο ρηιηάδεο (700.000) επξψ, ή
ζηβ) Πξφζηηκν έσο ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ή ησλ δεκηψλ πνπ
απνθεχρζεθαλ ιφγσ ηεο παξάβαζεο, εθφζνλ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο.
3.
Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαβάζεσλ ηεο παξ. 1 ζηνηρεία α) έσο δ) θαη ζη), θαζψο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 4 παξ. 7, ζην άξζξν 18 θαη ζην άξζξν 25
ηνπ παξφληνο, ε επνπηηθή αξρή κπνξεί λα επηβάιεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη θπξψζεηο θαη
κέηξα:
α) Να πξνβεί ζε επίπιεμε ηνπ ππεχζπλνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ δεηψληαο ηελ παχζε ηεο
παξάβαζεο θαη ηελ απνθπγή επαλάιεςήο ηεο ζην κέιινλ.
β) Όηαλ ν παξαβαίλσλ είλαη (αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί σο
δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, λα εθδψζεη απφθαζε πξνζσξηλήο ή
νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηνπ απφ ην Δηδηθφ Μεηξψν ηνπ αξκφδηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ
παξφληνο. Ζ απφθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο θνηλνπνηείηαη άκεζα ζηνλ (αλη)αζθαιηζηηθφ
δηακεζνιαβεηή ή ζην δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε σο δεπηεξεχνπζα
δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην, ην νπνίν ππνρξενχηαη ζηελ πινπνίεζε ηεο
απφθαζεο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ δχν εξγάζηκεο εκέξεο. Ο
(αλη)αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ν δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε
σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα δχλαηαη λα ζηξαθεί θαηά ηεο απφθαζεο ηεο επνπηηθήο αξρήο κε
αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
γ) Όηαλ ν παξαβαίλσλ δηαλνκέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε επνπηηθή αξρή δχλαηαη λα αλαζηείιεη ή
λα παχζεη νξηζηηθά ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ δηνίθεζεο εθ κέξνπο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ είλαη
ππεχζπλν γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαηά ηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ
άξζξνπ 18 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο.
δ) Σε πεξίπησζε πνπ ν παξαβαίλσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε επνπηηθή αξρή δχλαηαη λα ηνπ
επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ρξεκαηηθνχ πνζνχ κέρξη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ θαη, ζε
πεξίπησζε θαη’ επαλάιεςε παξάβαζεο, κέρξη έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ.
ε) Σε πεξίπησζε πνπ ν παξαβαίλσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ε επνπηηθή αξρή δχλαηαη λα ηνπ
επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ρξεκαηηθνχ πνζνχ κέρξη εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ θαη, ζε
πεξίπησζε θαη’ επαλάιεςε παξάβαζεο, κέρξη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ.
4. Σηελ πεξίπησζε αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ παξαβαίλεη ηηο νξγαλσηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εθ
ηνπ παξφληνο θαη ηδίσο εθ ησλ άξζξσλ 4 παξ. 7, 19, 23, 25, 27 παξ. 3 θαη 4, 29 παξ. 3 έσο 5, 34 θαη
37 απηνχ, ε επνπηηθή αξρή κπνξεί λα ιάβεη, επηπιένλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ
παξφληνο, νπνηνδήπνηε κέηξν ή θχξσζε ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ
άξζξνπ 30 παξ. 5 ηνπ λ. 4364/2016.
5. Ζ επνπηηθή αξρή κπνξεί λα επηβάιιεη πξφζηηκν κέρξη δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ ζε θάζε
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αξλείηαη ηε ζπλεξγαζία ή παξαθσιχεη έξεπλα ή έιεγρν πνπ απηή
δηελεξγεί ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν θαη ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξάμεηο.
6. Ζ επνπηηθή αξρή κπνξεί λα επηβάιιεη πξφζηηκν χςνπο κέρξη εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ θαη,
ζε πεξίπησζε θαη’ επαλάιεςε παξάβαζεο, κέρξη ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) επξψ, ζε θπζηθφ ή
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λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζε θάζε άιιε παξάβαζε ηνπ παξφληνο ή θαη ησλ θαη’
εμνπζηνδφηεζε ηνπ πξάμεσλ, πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ
παξφληνο, ή θαη ζε θάζε άιιε παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί (αλη)αζθαιηζηηθήο δηαλνκήο.
7. Τα πξφζηηκα πνπ επηβάιιεη ε επνπηηθή αξρή απνηεινχλ δεκφζην έζνδν θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

Άρθρο 43
Αποτελεςματικό εφαρμογό κυρώςεων και λοιπών μϋτρων
(Άρθρο 34 της Οδηγίας)
Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ή άιισλ κέηξσλ θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ
δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ, ε επνπηηθή αξρή αμηνινγεί φιεο ηηο ζρεηηθέο ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε:
α) ε βαξχηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο,
β) ν βαζκφο επζχλεο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ πξνέβε ζηελ παξάβαζε,
γ) ν θίλδπλνο πξφθιεζεο βιάβεο ζηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε,
δ) ε δεκία πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ παξάβαζε ζηνλ πειάηε ή ζε ηξίηνπο, εθφζνλ είλαη δπλαηφο ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο,
ε) ην χςνο ηνπ θέξδνπο πνπ απνθηήζεθε ή ηεο δεκίαο πνπ απνθεχρζεθε απφ ην θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν, εθφζνλ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο,
ζη) ηα κέηξα πνπ έιαβε ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ηελ απνηξνπή θαη κε επαλάιεςε ηεο
παξάβαζεο ζην κέιινλ, θαζψο θαη ε ηπρφλ αλφξζσζε ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ πειάηε ή ζε
ηξίηνπο,
δ) ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο πξνθχπηεη είηε απφ ην εηήζην
εηζφδεκα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ είηε απφ ην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,
ε) ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ επνπηηθή αξρή, θαη
ζ) ε θαη’ επαλάιεςε ηέιεζε παξαβάζεσλ ηνπ παξφληνο.

Άρθρο 44
Αναφορϊ παραβϊςεων
(άρθρο 35 της Οδηγίας)
Ζ επνπηηθή αξρή δηαζέηεη κεραληζκφ γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ ελζάξξπλζε αλαθνξάο ζε απηήλ
πηζαλψλ ή πξαγκαηηθψλ παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ
πξάμεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ ακέζνπ εθαξκνγήο.
Ο κεραληζκφο ηεο παξ. 1 θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, πνπ πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
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α) δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ αλαθνξψλ ηεο παξ. 1 θαη ηε δηεξεχλεζε απηψλ,
β) δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία, ηνπιάρηζηνλ έλαληη αληηπνίλσλ, δηαθξίζεσλ ή άιισλ
κνξθψλ άληζεο κεηαρείξηζεο, γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ δηαλνκέσλ (αλη)αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαη
φπνπ είλαη δπλαηφλ γηα άιια πξφζσπα, πνπ αλαθέξνπλ παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη εληφο ησλ
νληνηήησλ απηψλ θαη
γ) δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ηφζν ηνπ πξνζψπνπ πνπ θαηαγγέιιεη ηηο
παξαβάζεηο, φζν θαη ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ θέξεηαη φηη δηέπξαμε ηελ παξάβαζε, ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, εθηφο εάλ ε απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηαο απηψλ απαηηείηαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία ζην πιαίζην πεξαηηέξσ έξεπλαο, ή κεηαγελέζηεξεο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο.

Άρθρο 45
Διαβύβαςη πληροφοριών ςτην ΕΑΑΕ για τισ κυρώςεισ και τα λοιπϊ μϋτρα
(Άρθρο 36 της Οδηγίας)
Ζ επνπηηθή αξρή :
α) ελεκεξψλεη ηελ ΔΑΑΔΣ ζρεηηθά κε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ηα κέηξα πνπ επηβάιιεη θαη ηα
νπνία δελ δεκνζηεχζεθαλ θαηά ην άξζξν 41 παξ. 1 ηνπ παξφληνο,
β) παξέρεη εηεζίσο ζηελ ΔΑΑΔΣ ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ή
άιια κέηξα πνπ επηβάιιεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ παξφληνο, θαη
γ) ελεκεξψλεη ηελ ΔΑΑΔΣ ζρεηηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ή άιια κέηξα πνπ δεκνζηνπνηεί,
δπλάκεη ηνπ παξφληνο.

Μϋροσ τρύτο
Κεφϊλαιο Η
Καταργούμενεσ, τροποποιούμενεσ, μεταβατικϋσ και τελικϋσ διατϊξεισ
Άρθρο 46
Καταργούμενεσ και τροποποιούμενεσ διατϊξεισ
1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη:
α) ην π.δ. 190/2006 (ΦΔΚ Α 196),
β) ν Ν. 1569/1985 (ΦΔΚ Α 183),
γ) ε απφθαζε Υθππνπξγνχ Αλάπηπμεο Κ3-8010/2007 (ΦΔΚ Β’ 1600),
δ) ηα εδάθηα γ’ θαη δ’ ηεο παξ.1, ε παξ. 6 θαη ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 4364/2016,
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ε) ε θξάζε "θαη αζθαιηζηηθήο θαη αληαζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο" ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 256 ηνπ Ν. 4364/2016 θαη
ζη) ε Πξάμε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο 86/2016 (ΦΔΚ Β 1109).
2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηα λνκνζεηήκαηα ηεο παξ. 1
λνείηαη σο αλαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
3. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο νη θάησζη θαλνληζηηθέο πξάμεηο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ κέρξη
ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο κε λέεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ ζα εθδνζνχλ κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ
παξφληνο:
α. ε Πξάμε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο 16/2013 (ΦΔΚ Β’ 1257),
β. ε Πξάμε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο 45/2014 (ΦΔΚ Β 3350) θαη
γ. ε Πξάμε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο 46/2014 (ΦΔΚ Β 3510).
4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4, ην Άξζξν 6νλ θαη ην Άξζξνλ 7 νλ ηεο
Απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Δκπνξίνπ κε αξηζκ. πξση. Κ4-155/10.1.1985 (ΦΔΚ 114/16.01.1986 ΤΑΔΔΠΔ) θαηαξγνχληαη, δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ππνρξενχληαη λα» απφ ηηο παξ. 1 θαη 3 ζην Άξζξνλ 3νλ
ηεο Απφθαζεο απηήο, θαη ην Άξζξν 1νλ ηεο Απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Δκπνξίνπ κε αξηζκ. πξση. Κ4155/10.1.1985 ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 1νλ
1. Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη αζθνχλ ηνλ θιάδν 10 αζθαιίζεσλ
θαηά δεκηψλ ππνβάιινπλ ζηελ Υπεξεζία Σηαηηζηηθήο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ (Υ.Σ.Α.Δ.) ηα θαηά ην
άξζξν 3 θαζνξηδφκελα ζηνηρεία, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ
απηνθηλήησλ, ηε ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζή ηνπ, ηε δηαζθάιηζε ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη ηεο
αθεξαηφηεηάο ηνπ, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πίζηεο κέζσ θαη ηεο
πξφιεςεο θαη απνηξνπήο θαηλνκέλσλ αζθαιηζηηθήο εμαπάηεζεο.
2. Ζ Υπεξεζία Σηαηηζηηθήο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ (Υ.Σ.Α.Δ.) απνζηέιιεη ακειιεηί νπνηνδήπνηε
ζηνηρείν ηεο δεηεζεί απφ ηελ επνπηηθή αξρή».
5. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ε πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ π.δ. 237/1986 (ΦΔΚ
Α 110) ηζρχεη σο αθνινχζσο:
«γ) Ο αζθαιηζηήο πηψρεπζε ή ε ζε βάξνο ηνπ εθηέιεζε απέβε άθαξπε ή αλαθιήζεθε ε άδεηα
ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην έρεη ίδηα
αμίσζε θαηά ηνπ αληαζθαιηζηή γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληαζθαιηζηηθή ζχκβαζε αζηηθήο επζχλεο απφ ρεξζαία νρήκαηα».
6. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4364/2016 πξνζηίζεηαη λέα παξ. 8, κε
ην αθφινπζν πεξηερφκελν:
«8. Ζ Δπνπηηθή Αξρή δηαζέηεη δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή, παξαιαβή θαη δηαρείξηζε έγγξαθσλ
θαηαγγειηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 256 ηνπ παξφληνο. Ζ Δπνπηηθή
Αξρή είλαη αξκνδία λα εξεπλά ηε βαζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ θαηαγγειηψλ θαη, αθνχ αζθεζεί απφ ηνπο
ειεγρφκελνπο ην δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο, δχλαηαη, ζηνλ βαζκφ πνπ δηαπηζησζνχλ
παξαβάζεηο, λα επηβάιιεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν αληηζηνίρσο αλά
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παξάβαζε. Σε θάζε πεξίπησζε, ε Δπνπηηθή Αξρή απνζηέιιεη απάληεζε ζηνλ θαηαγγέιινληα επί
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαηαγγειίαο απηνχ».

Άρθρο 47
Μεταβατικϋσ διατϊξεισ
1. Οη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο πνπ, ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα αξκφδηα επηκειεηήξηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία
θαηεγνξίεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ην αζπκβίβαζην ησλ παξ. 3 θαη 4
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο, ππνρξενχληαη κέρξη 15.9.2018 λα δειψζνπλ πξνο ην αξκφδην
Δπηκειεηήξην ηελ θαηεγνξία αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο εθ ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο, ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ εγγεγξακκέλνη.
2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3, ηα αξκφδηα Δπηκειεηήξηα έρνπλ θαζήθνλ λα πξνβνχλ κέρξη ηελ
1.10.2018 ζηα αθφινπζα:
α) λα δηαγξάςνπλ απφ ην Δηδηθφ Μεηξψν ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο πνπ δελ
ζπκκνξθψζεθαλ κε ηελ ππνρξέσζε ηεο παξ. 1, απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο αζθαιηζηηθήο
δηακεζνιάβεζεο ζηηο νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλνη, θαη
β) λα ζπγρσλεχζνπλ κεραλνγξαθηθά, άλεπ άιιεο δηαηππψζεσο ζε κηα θαηεγνξία, απηήλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα, ηηο θαηεγνξίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ θαη ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα
ηνπ λ. 1569/85 θαη ηνπ π.δ. 190/2006 θαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ θαηάιιεια ηα πξνο δεκνζίεπζε
ζηνηρεία ηνπ Δληαίνπ Σεκείνπ Πιεξνθφξεζεο.
3. Καηά παξέθθιηζε ηεο παξ. 2 πεξ. β’, φζνη ελεγξάθεζαλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ αζθαιηζηηθνχ
ζπκβνχινπ ηνπ λ. 1569/85 θαη ηνπ π.δ. 190/2006 κεηά ηελ 1.1.2017 θαη παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη
ζηελ θαηεγνξία απηήλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, κεηαθέξνληαη κεραλνγξαθηθά, άλεπ
άιιεο δηαηππψζεσο απφ ηα αξκφδηα Δπηκειεηήξηα, ζηελ θαηεγνξία ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα
κφλνλ αθνχ ζπκπιεξψζνπλ 2 έηε απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα Μεηξψα ησλ Δπηκειεηεξίσλ ή θαη ην
Δηδηθφ Μεηξψν.
4. Με ηελ επηθχιαμε ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 2 θαη ηεο παξ. 3, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο:
α) νη εγγεγξακκέλνη ζηα αξκφδηα επηκειεηήξηα ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Πξάθηνξα θαη ηνπ
Αζθαιηζηηθνχ Σπκβνχινπ ηνπ λ. 1569/85 θαη ηνπ π.δ. 190/2006 ζπγρσλεχνληαη απηνδηθαίσο ζε κία
θαηεγνξία, θαη νλνκάδνληαη ζην εμήο «Ασυαλιστικοί πράκτορες» ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
18 ηνπ παξφληνο,
β) νη εγγεγξακκέλνη ζηα αξκφδηα επηκειεηήξηα ζηελ θαηεγνξία «ζπληνληζηέο αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ» ηνπ λ. 1569/85 θαη ηνπ π.δ. 190/2006, νλνκάδνληαη ζην εμήο «ζπληνληζηέο αζθαιηζηηθψλ
πξαθηφξσλ» ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο θαη
γ) νη εγγεγξακκέλνη ζηα αξκφδηα επηκειεηήξηα ζηελ θαηεγνξία «Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ» ηνπ λ.
1569/1985 θαη ηνπ π.δ. 190/2006 νλνκάδνληαη ζην εμήο «Μεζίηεο (αλη)αζθαιίζεσλ» ηεο πεξ. β’ ηεο
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο.
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Άρθρο 48
Έναρξη ιςχύοσ και τελικϋσ διατϊξεισ
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξ. 2, ε ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ
ηηο 30.9.2018.
2. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 11, 12 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 18 θαη ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ
παξφληνο λφκνπ, ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Σελίδα 61 από 64

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΓΝΩΕΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ
Η. Κίλδπλνη δεκηψλ πνπ ηαμηλνκνχληαη ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 4364/2016 (ΦΔΚ Α 13):
α. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ πξνζθεξφκελσλ
αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεπφκελσλ θηλδχλσλ εάλ θαιχπηνληαη απφ ηηο
ζπκβάζεηο απηέο,
β. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ηεο εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ
πξντφλησλ, φπσο ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ε ζρεηηθή θνξνινγηθή
λνκνζεζία θαη ην ζρεηηθφ θνηλσληθφ θαη εξγαηηθφ δίθαην,
γ. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε δηαρείξηζεο πεξηπηψζεσλ δεκηψλ,
δ. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε δηαρείξηζεο θαηαγγειηψλ,
ε. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε,
ζη. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο,
δ. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ησλ πξνηχπσλ επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη
ε. ειάρηζηε απαηηνχκελε επάξθεηα ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα.
II. Δπελδπηηθά πξντφληα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε
α. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε επελδπηηθψλ πξντφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζε αζθάιηζε,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ θαζαξψλ αζθαιίζηξσλ, θαη, θαηά
πεξίπησζε, ησλ θαιππηφκελσλ θαη κε θαιππηφκελσλ απφ εγγχεζε νθεηιψλ,
β. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ησλ δηαθφξσλ
επελδπηηθψλ επηινγψλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο,
γ. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ βαξχλνπλ ηνπο
αζθαιηζκέλνπο,
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δ. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ θαιχπηνπλ θηλδχλνπο αζθάιηζεο δσήο θαη
άιισλ πξντφλησλ απνηακίεπζεο,
ε. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηα νθέιε πνπ θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο,
ζη. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ηεο εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ
πξντφλησλ, φπσο ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε ζρεηηθή θνξνινγηθή
λνκνζεζία,
δ. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο θαη ηεο αγνξάο ησλ πξντφλησλ
απνηακίεπζεο,
ε. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε δηαρείξηζεο θαηαγγειηψλ,
ζ. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε,
ε. δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ,
ζη. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ησλ πξνηχπσλ επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη
δ. ειάρηζηε απαηηνχκελε επάξθεηα ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα.
ΗΗΗ. Κίλδπλνη αζθάιηζεο δσήο πνπ ηαμηλνκνχληαη ζην άξζξν 5 ηνπ λ. 4364/2016 (ΦΔΚ Α 13):
α .ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ζπκβνιαίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ,
ησλ θαιππηφκελσλ απφ εγγχεζε νθειψλ θαη, φπνπ έρεη εθαξκνγή, ησλ παξεπφκελσλ θηλδχλσλ,
β. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηα νθέιε πνπ θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ζρεηηθνχ θξάηνπο κέινπο,
γ. γλψζε ηεο εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο γηα ηηο ζπκβάζεηο αζθάιηζεο, ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα, ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη,
φπνπ έρεη εθαξκνγή, ηεο ζρεηηθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο θνηλσληθήο θαη εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο,
δ. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ,

ηεο

αζθαιηζηηθήο

αγνξάο

θαη

ησλ

αγνξψλ

ζρεηηθψλ

ε. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε δηαρείξηζεο θαηαγγειηψλ,
ζη. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ,
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δ. δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ,
ε. ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ησλ πξνηχπσλ επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη
ζ. ειάρηζηε απαηηνχκελε επάξθεηα ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα.
***********************************************
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