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ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.
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'Αξζξν 1: Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο
1. Κε ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε (αζθαιηζηήο) αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη έλαληη αζθαιίζηξνπ, ζηνλ ζπκβαιιφκελν ηεο (ιήπηε ηεο αζθάιηζεο) ή ζε
ηξίηνλ, παξνρή ( αζθάιηζκα) ζε ρξήκα ή εθφζνλ ππάξρεη εηδηθή ζπκθσλία, άιιε παξνρή ζε είδνο, φηαλ
επέιζεη ην πεξηζηαηηθφ απφ ην νπνίν ζπκθσλήζεθε λα εμαξηάηαη ε ππνρξέσζε ηνπ (αζθαιηζηηθή
πεξίπησζε).
2. Ζ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη
ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ αζθαιίζκαηνο, αλ απηφο είλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν, ηε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο, ην πξφζσπν ή ην αληηθείκελν θαη ηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ ή ηελ πεξηνπζία πνπ απεηινχληαη ή
ζρεηίδνληαη κε ηελ επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ, ην είδνο ησλ θηλδχλσλ, (αζθαιηζηηθνί θίλδπλνη) ην ηπρφλ
αλψηαην φξην επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή (αζθαιηζηηθφ πνζφ) ηηο ηπρφλ εμαηξέζεηο θάιπςεο ην αζθάιηζηξν
θαη ην εθαξκνζηέν δίθαην, αλ απηφ δελ είλαη ην ειιεληθφ.
3. Ν αζθαιηζηήο κέρξη ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο πξνο αζθάιηζηλ κπνξεί λα παξάζρεη
πξνζσξηλή αζθαιηζηηθή θάιπςε, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε νξηζηηθή αλ εληφο ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο
πξνζσξηλήο θάιπςεο ζπλαθζεί ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε.
'Αξζξν 2: Αζθαιηζηήξην
1. Ζ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αζθαιηζηή. Ζ
κε κεραληθφ κέζν απνηχπσζε ηεο ππνγξαθήο ηνπ αζθαιηζηή αξθεί. Ρν αζθαιηζηήξην κπνξεί λα εθδνζεί
θαη ζε δηαηαγή ή ζηνλ θνκηζηή.
2. Ν αζθαιηζηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο αζθαιηζηήξην ή , αλ
έρεη ζπκθσλήζεη πξνζσξηλή θάιπςε, έγγξαθν πξνζσξηλήο θάιπςεο.
3. Ρν αζθαιηζηήξην θαη ην έγγξαθν πξνζσξηλήο θάιπςεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ
ηα ζηνηρεία ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηφπν θαη ρξφλν έθδνζεο ηνπο. Ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο
δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε λα δεηήζεη αληίγξαθα ησλ επεμεγήζεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ηπρφλ έδσζε ζηνλ
αζθαιηζηή θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ην αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ζε πεξίπησζε
πνπ ηνχην απσιέζζεθε.
4. Όηαλ ε ζχκβαζε δηέπεηαη απφ γεληθνχο ή εηδηθνχο αζθαιηζηηθνχο φξνπο, ν αζθαιηζηήο
νθείιεη λα κλεκνλεχεη ηνχην ην ηκήκα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ πνπ αλαγξάθνληαη ηα εμαηνκηθεπκέλα
ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπο παξαδψζεη ζηνλ αζθαιηζκέλν καδί κε ην αζθαιηζηήξην.
5. Αλ ην πεξηερφκελν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ παξεθθιίλεη απφ ηελ αίηεζε γηα αζθάιηζε, νη
παξεθθιίζεηο ζεσξνχληαη φηη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ αξρή, εθφζνλ ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δελ
ελαληηψλεηαη γξαπηά εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη εθφζνλ ν
αζθαιηζηήο ηνλ έρεη ελεκεξψζεη γηα ηελ παξέθθιηζε θαη γηα ην δηθαίσκα ελαληίσζεο γξαπηά ή κε
ζεκείσζε ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ζηνηρεηνζεηεκέλε κε εληνλφηεξα ζηνηρεία απφ ηα
ινηπά, ψζηε λα ππνπίπηεη εχθνια ζηελ αληίιεςε θαη έρεη ρνξεγήζεη ζε απηφλ ζε ρσξηζηφ έληππν

ππφδεηγκα δήισζεο ελαληίσζεο. Αλ ν αζθαιηζηήο παξέιεηςε λα ελεκεξψζεη σο άλσ ηνλ ιήπηε θαη λα
ηνπ ρνξεγήζεη ην σο άλσ ππφδεηγκα, ηφηε νη παξεθθιίζεηο δελ δεζκεχνπλ ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο θαη
ζεσξείηαη φηη έρεη ζπκθσλεζεί ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο γηα αζθάιηζε.
6. Αλ ν αζθαιηζηήο δελ παξέδσζε ζηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο θάπνηα απφ ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 2 πεξίπησζε. Ζ θαη παξ. 3 πεξίπησζε Γ ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970,
φπσο ηζρχεη, θαηά ην ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα αζθάιηζε ή αλ δελ παξέδσζε ηνπο
αζθαιηζηηθνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηφηε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη
ζπλαθζεί κε βάζε ην αζθαιηζηήξην ηνπο αζθαιηζηηθνχο φξνπο, θαζψο θαη ηηο ηπρφλ επηπιένλ
πιεξνθνξίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ γεληθά ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, εθφζνλ ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δελ
ελαληηψλεηαη γξαπηά εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Αλ
παξέιζεη απηή ε πξνζεζκία άπξαθηε, ε ζχκβαζε ηζρχεη αλαδξνκηθά, απφ ην ρξφλν ηεο ζχλαςεο ηεο. Ζ
σο άλσ πξνζεζκία δελ αξρίζεη αλ ν αζθαιηζηήο δελ έρεη ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ελαληίσζεο
ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο γξαπηά ή κε επθξηλή ζεκείσζε ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη δελ
έρεη ρνξεγήζεη ζε απηφλ ζε ρσξηζηφ έληππν ππφδεηγκα δήισζεο ελαληίσζεο. Ρν δηθαίσκα ελαληίσζεο
απνζβέλλπηαη κεηά πάξνδν δέθα (10) κελψλ απφ ηελ πιεξσκή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ. Πε πεξίπησζε
ελαληίσζεο, καηαηνχηαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Ρν βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο παξάδνζεο ησλ εγγξάθσλ
θέξεη ν αζθαιηζηήο. Νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ ζίγνληαη.
7. Πε πεξίπησζε πνπ, κεηά απφ εηδηθή αίηεζε ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, ε αζθαιηζηηθή
θάιπςε παξέρεηαη ακέζσο, κπνξεί λα ζπκθσλεζεί θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ε παξαίηεζε απφ ην
δηθαίσκα ρνξήγεζεο ησλ θαηά ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ πιεξνθνξηθψλ, κέρξηο φηνπ ν αζθαιηζηήο
παξαδψζεη ην αζθαιηζηήξην.
8. Όινη νη φξνη ηνπ αζθαιηζηεξίνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα εχινγα ζπκθέξνληα ηνπ
ιήπηε ηεο αζθάιηζεο θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη λα γξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη κε επδηάθξηηα ζηνηρεία.
Ππκθσλία παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα πξνζβνιήο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ιφγσ πιάλεο δελ
δεζκεχεη ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο.
'Αξζξν 3: Ξεξηγξαθή ηνπ θηλδχλνπ
1. Θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηνλ
αζθαιηζηή θάζε ζηνηρείν ή πεξηζηαηηθφ πνπ γλσξίδεη, ην νπνίν είλαη αληηθεηκεληθά νπζηψδεο γηα ηελ
εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο επίζεο λα απαληήζεη ζε θάζε ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ αζθαιηζηή. Πηνηρεία
θαη πεξηζηαηηθά, γηα ηα νπνία ν αζθαιηζηήο έζεζε ζαθείο γξαπηέο εξσηήζεηο, ηεθκαίξεηαη φηη είλαη ηα
κφλα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ απφ κέξνπο ηνπ εθηίκεζε θαη απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ.
Δάλ ν αζθαιηζηήο ζπλάςεη ηε ζχκβαζε κε βάζε γξαπηέο εξσηήζεηο, δελ κπνξεί λα
επηθαιεζηεί ην γεγνλφο φηη:
α. ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο έκεηλαλ αλαπάληεηεο
β. δελ αλαθνηλψζεθαλ πεξηζηάζεηο πνπ δελ απνηεινχζαλ αληηθείκελα εξψηεζεο.
γ. δφζεθε θαηαθαλψ ειιηπήο απάληεζε ζε γεληθή εξψηεζε, εθηφο αλ αληηζπκβαιιφκελνο
ελήξγεζε θαηά ηνλ ηξφπν απηφλ κε πξφζεζε λα εμαπαηήζεη ηνλ αζθαιηζηή.
2. Ν αζθαιηζηήο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί αηέιεηεο ή πιεκκέιεηεο ησλ απαληήζεσλ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ εθηφο αλ έγηλαλ απφ πξφζεζε.
3. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αζθαιηζηή ή ηνπ ιήπηε
ηεο αζθάιηζεο, δελ έρνπλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ αζθαιηζηή ζηνηρεία ή πεξηζηαηηθά πνπ είλαη
αληηθεηκεληθά νπζηψδε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, ν αζθαιηζηήο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε ή λα δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο, κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο αθφηνπ έιαβε γλψζε
απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ή ησλ πεξηζηαηηθψλ.

4. Ζ πξφηαζε ηνπ αζθαιηζηή γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξείηαη σο θαηαγγειία, αλ
κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε ηεο δελ γίλεη δεθηή θαη απηφ αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν ηεο πξφηαζεο.
5. Πε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ακέιεηα ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ απηνχ, ν αζθαιηζηήο έρεη ηα δηθαηψκαηα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη επηπιένλ αλ ε
αζθαιηζηηθή πεξίπησζε επέιζεη πξηλ ηξνπνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε
αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ε πξηλ ε θαηαγγειία αξρίζεη λα παξάγεη απνηειέζκαηα .Ρν αζθάιηζκα κεηψλεηαη
θαηά ην ιφγν ηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ έρεη θαζνξηζηεί πξνο ην αζθάιηζηξν πνπ ζα είρε θαζνξηζζεί, αλ δελ
ππήξρε ε παξάβαζε.
6. Πε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ δφιν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1
άξζξνπ απηνχ, ν αζθαιηζηήο έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε πξνζεζκία ελφο
κελφο απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε ηεο παξάβαζεο. Αλ ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε επέιζεη εληφο
παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ν αζθαιηζηήο απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξεψζεο ηνπ πξνο θαηαβνιή
αζθαιίζκαηνο. Ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ αζθαιηζηή.
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7. Ζ θαηαγγειία ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ αζθαιηζηή ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
παξ. 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ επηθέξεη απνηειέζκαηα κεηά πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηφηε
πνπ ζα πεξηέιζεη ζηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή κεηά πάξνδν ελφο (1) κελφο απφ ηε ιήςε ηεο πξφηαζεο
ηξνπνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Πηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε θαηαγγειία επηθέξεη άκεζα απνηειέζκαηα.
Ν αζθαιηζηήο δηθαηνχηαη ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ ήηαλ ιεμηπξφζεζκα θαηά ην ρξφλν, θαηα ηνλ νπνίν
επήιζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ή θαηα ην ρξφλν επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ
θηλδχλνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε ηνπ ή
απαιιάζζεηαη απηήο.
8. Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 2 , νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ
απηνχ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο αζθαιίζεηο δσήο. Δπίζεο, νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ
δελ εθαξκφδνληαη ζηηο αζθαιίζεηο αζζελεηψλ.
'Αξζξν 4: Δπίηαζε ηνπ θηλδχλνπ
1. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηνλ
αζθαιηζηή, κέζα ζε δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο, απφ ηφηε πνπ πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ, θάζε ζηνηρείν ή
πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή επίηαζε ηνπ θηλδχλνπ, ζε βαζκφ πνπ, αλ ν
αζθαιηζηήο ην γλψξηδε, δελ ζα είρε ζπλάςεη ηελ αζθάιηζε ή δελ ζα ηελ είρε ζπλάςεη κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο.
2. Ν αζθαιηζηήο, κφιηο ιάβεη γλψζε ηεο επίηαζεο ηνπ θηλδχλνπ, δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε ή λα δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο. Νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3,4,5,6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ επίηαζε ηνπ θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο., 3. Νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο αζθαιίζεηο δσήο θαη αζζελεηψλ.
'Αξζξν 5: Κείσζε θαη έιιεηςε ηνπ θηλδχλνπ
1. Αλ ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο κεηψζεθε νπζηαζηηθά, ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δηθαηνχηαη λα
δεηήζεη αληίζηνηρε κείσζε ηνπ αζθαιίζηξνπ. Αλ ν αζθαιηζηήο αξλεζεί ηε κείσζε ή δελ απαληήζεη ζην
ζρεηηθφ αίηεκα γηα δηάζηεκα πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηεο ππνβνιήο ηνπ, ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο
δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε γηα ην ππνιεηπφκελν δηάζηεκα. Ρν δηθαίσκα κείσζεο ηνπ
αζθαιίζηξνπ δελ ηζρχεη ζηηο αζθαιίζεηο δσήο θαη αζζελεηψλ, αλ κεηαβάιιεηαη ε πγεία ηνπ
αζθαιηζκέλνπ.
2. Αλ ν αζθαιηζηήο θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο γλψξηδε φηη απνθιεηφηαλ ε δπλαηφηεηα
επέιεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο, ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δελ ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ

αζθαιίζηξνπ. Αλ ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή ν αζθαιηζκέλνο ή ν δηθαηνχρνο ηνπ αζθαιίζκαηνο θαηά ηε
ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο γλψξηδε φηη ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε είρε ήδε επέιζεη, ν αζθαιηζηήο δελ
ππνρξενχηαη ζε παξνρή θαη δηθαηνχηαη, εθφζνλ δελ γλψξηδε ηελ επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ, ην αζθάιηζηξν
κέρξη ηέινπο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ.
'Αξζξν 6: Θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζηξνπ
1. Ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζε κεηξεηά, είηε
εθάπαμ, είηε κε ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε δελ αξρίδεη πξηλ ηελ θαηαβνιή ηνπ
εθάπαμ αζθαιίζηξνπ ή ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά
απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ή απφ ηηο πεξηζηάζεηο.
2. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο ιεμηπξφζεζκεο δφζεο αζθαιίζηξνπ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ
αζθαιηζηή λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε.
Ζ θαηαγγειία γίλεηαη κε γξαπηή δήισζε ζηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, ζηελ νπνία
γλσζηνπνηείηαη φηη ε πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο αζθαιίζηξνπ ζα επηθέξεη, κεηά πάξνδν ελφο
(1) κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δήισζεο, ηε ιπζε ηεο ζχκβαζεο.
'Αξζξν 7: Ξξαγκαηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ. Θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο
1. Ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη εληφο νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε
ηεο επέιεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο λα εηδνπνηήζεη ηνλ αζθαιηζηή. Ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο
ππνρξενχηαη λα δίλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
πεξηζηάζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ηνπ δεηάεη ν αζθαιηζηήο. Ν ιήπηεο ηεο
αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζζεί φηη δελ γλψξηδε ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο, αλ
ηνχην νθείιεηαη ζε βαξηά ηνπ ακέιεηα.
2. Ζ ππαίηηα παξάβαζε απφ ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ησ λ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 1 απηνχ
ηνπ άξζξνπ παξέρεη ην δηθαίσκα ζηνλ αζθαιηζηή λα δήηεζε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκία ηνπ.
3.
Ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα πξνο
απνθπγή ή κείσζε, ηεο δεκίαο θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ αζθαιηζηή. Ρα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ,
εθφζνλ δηθαηνινγνχληαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο, βαξχλνπλ ηνλ αζθαιηζηή, αθφκα θαη αλ ππεξβαίλνπλ ην
αζθαιηζηηθφ πνζφ. Αληίζεηε ζπκθσλία επηηξέπεηαη, αλ ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή ν αζθαιηζκέλνο
ελεξγνχλ ζηελ αζθάιηζε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Αλ ην αζθάιηζκα θαιχπηεη κέξνο κφλν ηεο
δεκίαο, ν αζθαιηζηήο ππνρξενχηαη λα απνδψζεη κφλν αλάινγν κέξνο ησλ εμφδσλ, εθηφο αλ ηα έμνδα
δεκηνπξγήζεθαλ απνθιεηζηηθά κεηά απφ ηηο νδεγίεο ηνπ αζθαιηζηή.
4.
Πε πεξίπησζε ππαίηηαο παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 απηνχ ηνπ άξζξνπ, ν
ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ αζθαιηζηή.
5.
Ν αζθαιηζηήο απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξεψζεο πξνο αζθάιηζκα, αλ ε επέιεπζε ηεο
αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο νθείιεηαη, ζηε κελ αζθάιηζε δεκηψλ, ζε δφιν ή ζε βαξηά ακέιεηα, ζηε δε
αζθάιηζε πξνζψπσλ, κφλν ζε δφιν ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ή ηνπ δηθαηνχρνπ
ηνπ αζθαιίζκαηνο ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλνηθνχλ καδί ηνπο ή ησλ λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ή ησλ
εθπξνζψπσλ ηνπο ή ησλ ηξίησλ ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί επαγγεικαηηθά ε θχιαμε ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο αζθάιηζεο. Ν αζθαιηζηήο δηθαηνχηαη κφλν ην δεδνπιεπκέλν αζθάιηζηξν.
6. Κε ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κπνξεί λα δηεπξπλζνχλ νη πεξηπηψζεηο απαιιαγήο ηνπ
αζθαιηζηή αλ ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή ν αζθαιηζκέλνο ελεξγνχλ ζηελ αζθάιηζε γηα θάιπςε
επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. Δπίζεο, κπνξεί λα ζπκθσλεζεί φηη ζα νθείιεηαη ην αζθάιηζηξν κέρξη ηέινπο
ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ, αλ κεηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο θαηαγγειζεί ε
ζχκβαζε.

7. Αλ επέιζεη ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε, ν αζθαιηζηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην
αζθάιηζκα ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε. Αλ γηα ηε δηάγλσζε ηεο έθηαζεο ηνπ αζθαιίζκαηνο απαηηείηαη
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν αζθαιηζηήο ππνρξενχηαη, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, ζε θαηαβνιή ηνπ
πνζνχ γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη ακθηζβήηεζε.
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]
Ωο αζθαιηζηηθή πεξίπησζε ζεσξείηαη θαη ε εμαγνξά ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δσήο,
πνπ έρνπλ θαη επελδπηηθφ ραξαθηήξα θαη ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ αμίεο εμαγνξάο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν αζθαιηζηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ
αμηψλ εμαγνξάο θαη ην ηπρφλ πξντφλ πεξαπφδνζεο ηνπ Καζεκαηηθνχ Απνζέκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 400/1970 (ΦΔΘ 10 Α΄), εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ν
πνπξγφο Αλάπηπμεο επηβάιιεη πξφζηηκν ζηνλ αζθαιηζηή απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) κέρξη εμήληα
ρηιηάδεο (60.000) επξψ. Ρν πξφζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην απνηειεί δεκφζην έζνδν
θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Θ.Α.Δ.) 3739 – ΞΟΝΠΘ. ΔΓΑΦΗΝ ΠΡΖΛ ΞΑΟ. 7 ΡΝ
ΑΟΘΟΝ 7 ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 34 ΡΝ Λ. 3377/05, ΦΔΘ-202 Α’ [Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]
8.
πξνζψπσλ.

Νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 2-4 απηνχ ηνπ άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο αζθαιίζεηο

'Αξζξν 8: Γηάξθεηα θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο
1. Ζ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, εθφζνλ ζπκθσλήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ιχεηαη κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηνχ, εθηφο αλ έρεη ζπκθσλεζεί ζησπεξή παξάηαζε. Ζ ζησπεξή παξάηαζε δελ
κπνξεί λα ζπκθσλεζεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο.
2. Αλ έρεη ζπκθσλεζεί γηα αφξηζην ρξφλν (δηαξθήο αζθάιηζε) ε ζχκβαζε ιχεηαη κε
θαηαγγειία ζην ηέινο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ πξνζεζκία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελφο (1) κελφο νχηε κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κελψλ.
3.
Πηηο αζθαιίζεηο δεκηψλ πνπ έρνπλ δηάξθεηα κεγαιχηεξε ηνπ ελφο (1) έηνπο θαη ζηηο
αζθαιίζεηο πξνζψπσλ, ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δηθαηνχηαη λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε εληφο
δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ.
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]
Δηδηθά ζηηο αηνκηθέο αζθαιίζεηο δσήο, ν αληηζπκβαιιφκελνο δηθαηνχηαη λα ππαλαρσξήζεη απφ
ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε εληφο 30 εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ πιεξνθνξήζεθε ηε ζχλαςή ηεο –
ΞΟΝΠΘ. ΔΓΑΦΗΝ ΚΔΡΑ ΡΝ ΡΔΙΝΠ ΡΝ ΞΟΩΡΝ ΔΓΑΦΗΝ ΡΖΠ ΞΑΟ. 3 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 8 ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 2
ΡΝ ΑΟΘΟΝ 5 ΡΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚ. Ε1/629/05, ΦΔΘ-720 Β, ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΞΝΟΓΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ – ΑΛΑΞΡΜΖΠ - ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ [Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]
Ζ πξνζεζκία δελ αξρίδεη, αλ ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δελ ελεκεξψζεθε ζρεηηθά γηα ην
δηθαίσκα ηνπ απηφ απφ ηνλ αζθαιηζηή θαη δελ βεβαηψλεηαη ηνχην κε έγγξαθν ηνπ Αλ ν αζθαιηζηήο δελ
ελεκέξσζε ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο απνζβήλεηαη δχν (2) κήλεο κεηά ηελ
πιεξσκή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ. Ρν δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο δελ πθίζηαηαη ζηηο αζθαιίζεηο δεκηψλ,
φπνπ ε θάιπςε παξέρεηαη άκεζα κεηά απφ εηδηθή αίηεζε ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο. Ζ πξνζεζκία
άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο αλαζηέιιεηαη θαζφζν δηάζηεκα ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο έρεη
δηθαίσκα ελαληίσζεο, ζχκθσλα κε ηελ πα. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Ζ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ιχεηαη κε θαηαγγειία, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ
άξζξσλ 3,4,5 παξ. 1 ,6 θαη 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη ηεο παξ. 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ. Ν ιήπηεο
ηεο αζθάιηζεο δηθαηνχηαη επίζεο λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, αλ ν αζθαιηζηήο θεξχρζεθε ζε πηψρεπζε
ή αλ απαγνξεχζεθε ε ειεχζεξε δηάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. Πε

πεξίπησζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή αλ ηέζεθε θαζ' νηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν ζε
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ν αζθαιηζηήο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε.

ζχκβαζεο.

5. Πην αζθαιηζηήξην κπνξεί λα πξνβιέπνληαη θαη άιινη ιφγνη θαηαγγειίαο ηεο αζθαιηζηηθήο

Πε πεξίπησζε πνπ ζπκθσλείηαη ν αζθαιηζηήο λα δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο
ζχκβαζεο κεηά ηελ επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο έρεη ην ίδην
δηθαίσκα. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3, ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο, φηαλ αζθείηαη απφ ηνλ αζθαιηζηή,
δελ κπνξνχλ λα επέξρνληαη πξηλ ηελ πάξνδν ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζα πεξηέιζεη ζηνλ
ιήπηε ηεο αζθάιηζεο.
6. Ωο αζθαιηζηηθή πεξίνδνο λνείηαη ε δηάξθεηα ηνπ ελφο (1) έηνπο, εθηφο αλ ν ππνινγηζκφο
ησλ αζθαιίζηξσλ έρεη ππνινγηζζεί γηα κηθξφηεξν δηάζηεκα, νπφηε λνείηαη ην δηάζηεκα απηφ.
'Αξζξν 9: Αζθάιηζε γηα ινγαξηαζκφ
1. Ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο κπνξεί λα ζπκβιεζεί ζηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε γηα ινγαξηαζκφ
δηθφ ηνπ ή ηξίηνπ. Ν ηξίηνο κπνξεί θαη λα κελ νξίδεηαη ζην αζθαιηζηήξην (αζθάιηζε γηα ινγαξηαζκφ
νπνίνπ αλήθεη). Πε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη θαηαξηίζζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
ιήπηε ηεο αζθάιηζεο.
2. Ρνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο βαξχλνπλ φιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, εθηφο απφ εθείλεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ απφ ηνλ
αζθαιηζκέλν. Ν αζθαιηζκέλνο έρεη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηνλ ιήπηε ηε αζθάιηζεο, εθφζνλ έρεη ιάβεη
γλψζε ηεο ζχκβαζεο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηηο εθπιεξψζεη.
'Αξζξν 10: Ξαξαγξαθή
Aμηψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε παξαγξάθνληαη, ζηηο αζθαιίζεηο
δεκηψλ κεηά απφ ηέζζεξα (4) ρξφληα θαη ζηηο αζθαιίζεηο πξνζψπσλ κεηά απφ πέληε (5) ρξφληα, απφ ην
ηέινο ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν γελλήζεθαλ.
ΡΚΖΚΑ ΓΔΡΔΟΝ
ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΖΚΗΩΛ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α'
ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
'Αξζξν 11: Έλλνηα θαη αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο δεκηψλ
1. Πηελ αζθάιηζε θαηά δεκηψλ, ην αζθάιηζκα ζπλίζηαηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο ηεο
πεξηνπζίαο πνπ ζπκθσλήζεθε φηη ζα θαιχπηεηαη φηαλ επέιζεη ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε ( αζθαιηζηηθή
δεκία).
2. Ζ δεκία ηεο αζθαιηζκέλεο πεξηνπζίαο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζηε βιάβε ή ζηελ απψιεηα
αγαζψλ, απαηηήζεσλ θαη θεξδψλ, θαζψο θαη ζηηο δαπάλεο απφθξνπζεο θαη ηθαλνπνίεζεο απαηηήζεσλ
ηξίησλ.
3. Ρν αζθάιηζκα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ έθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο δεκίαο νχηε θαη ην
αζθαιηζηηθφ πνζφ.

4. Ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δεκηψλ κπνξεί λα αζθαιίζεη θάζε πεξηνπζία γηα ηε δηαηήξεζε
ηεο νπνίαο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ε νπνία απεηιείηαη απφ αζθαιηζηηθφ θίλδπλν.

'Αξζξν 12: Γηαδνρή ζηελ αζθαιηζηηθή ζρέζε
1. Ζ αζθάιηζε δεκηψλ δελ ιήγεη, αλ ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή ηνλ αζθαιηζκέλν δηαδερζεί
άιινο ζηελ αζθαιηζηηθή ζρέζε.
2. Δθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί αζθαιηζηήξην ζε δηαηαγή ή ζηνλ θνκηζηή, αζθαιηζηήο θαη
ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή αζθαιηζκέλνο δηθαηνχληαη λα θαηαγείινπλ ηε ζχκβαζε ην αξγφηεξν κέζα ζε
ηξηάληα (30) εκέξεο, αθφηνπ έγηλε γλσζηή ε δηαδνρε. Ζ θαηαγγειία εθ κέξνπο ηνπ αζθαιηζηή επηθέξεη
απνηειέζκαηα κεηά πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ πεξηήιζε ζηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή
ηνλ αζθαιηζκέλν.
3. Ν αζθαιηζηήο απαιιάζζεηαη, αλ ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο επήιζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν
ηεο παξαπάλσ 30εκεξεο πξνζεζκίαο ή πξηλ επέιζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο πνπ
εκπξφζεζκα άζθεζε ν αζθαιηζηήο θαη εθφζνλ απνδείμεη φηη δελ ζα είρε αλαιάβεη ηνλ θίλδπλν ή δελ ζα
ηνλ είρε αλαιάβεη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, αλ γλψξηδε ηελ δηαδνρή. Ρα κε δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα
επηζηξέθνληαη.
Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη αλ ν θίλδπλνο επέιζεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε
δηαδνρή.
'Αξζξν 13: Δμαηξέζεηο ηεο θάιπςεο
1. Γελ παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζην κέηξν πνπ ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ
θηλδχλνπ πξνέξρεηαη απφ πνιεκηθά γεγνλφηα ή ελέξγεηεο, εκθχιην πφιεκν, ζηάζε ή ιατθέο ηαξαρέο.
2.
Πηελ αζθάιηζε πξαγκάησλ δελ παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζην κέηξν πνπ ε
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ πξνέξρεηαη απφ θπζηθή κείσζε ησλ πξαγκάησλ απηψλ.
3. Κε ην αζθαιηζηήξην κπνξεί λα ζπκθσλεζεί ε δηεχξπλζε ησλ εμαηξέζεσλ θάιπςεο,
εθφζνλ ππαγνξεχεηαη απφ δηθαηνινγεκέλεο ηερληθέο αλάγθεο ηνπ αζθαιηζηή.
'Αξζξν 14: πνθαηάζηαζε αζθαιηζηή
1. Δάλ ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο έρεη αμίσζε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο θαηά ηξίηνπ, ε
αμίσζε πεξηέξρεηαη ζηνλ αζθαιηζηή ζηελ έθηαζε ηνπ αζθαιίζκαηνο.
2. Δάλ νη αμηψζεηο ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ζηξέθνληαη θαηά ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ
δηθαηνχρνπ αζθαιίζκαηνο ή ησλ αληφλησλ, θαηηφλησλ θαη ησλ ζπδχγσλ ηνπο ή άιισλ πξνζψπσλ πνπ
ζπλνηθνχλ καδί ηνπ, θαζψο θαη ησλ λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ, ε αμίσζε δελ
πεξηέξρεηαη ζηνλ αζθαιηζηή, παξά κφλν αλ ηα πξφζσπα απηά ελήξγεζαλ κε δφιν.
3. Ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο θαη, ζε πεξίπησζε αζθάιηζεο γηα ινγαξηαζκφ, ν αζθαιηζκέλνο
θαη ν ηπρφλ ηξίηνο δηθαηνχρνο ηνπ αζθαιίζκαηνο, ππνρξενχηαη λα δηαθπιάμνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο
θαηά ηνπ ηξίηνπ πνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ αζθαιηζηή.
Ξαξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο επάγεηαη επζχλε ησλ ππνρξέσλ, πξνο απνθαηάζηαζε θάζε
δεκίαο ηνπ αζθαιηζηή.

4. Αλ ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή ν αζθαιηζκέλνο ελεξγνχλ ζηελ αζθάιηζε γηα
επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, κπνξεί λα ζπκθσλεζεί ε απαιιαγή ηνπ αζθαιηζηή ζην κέηξνπ πνπ απφ
ππαηηηφηεηα ησλ ππφρξεσλ καηαηψζεθε ε άζθεζε ηνπ αλαγσγηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο.
5. Πε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ηνπ αζθαιηζηή, ε παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ ηνπ ιήπηε ηεο
αζθάιηζεο θαηά ηνπ ηξίηνπ δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ ηελ παξέιεπζε
έμη (6) κελψλ απφ ηελ
ππνθαηάζηαζε θαη εθφζνλ απηή έιαβε ρψξα πξηλ απφ ηελ παξαγξαθή ή ηελ απφζβεζε απηψλ ησλ
αμηψζεσλ.
'Αξζξν 15: Αζθάιηζε κε πεξηζζφηεξνπο αζθαιηζηέο
1. Αλ ε αζθαιηζκέλε πεξηνπζία έρεη αζθαιηζηεί θαηά ηνπ ίδηνπ θηλδχλνπ ζε πεξηζζφηεξνπο
αζθαιηζηέο (πνιιαπιή αζθάιηζε) ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή ν αζθαιηζκέλνο νθείινπλ λα
γλσζηνπνηήζνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε θάζε αζθαιηζηή ηελ αζθάιηζε θαη ην αζθαιηζηηθφ πνζφ.
2. Νη πεξηζζφηεξεο αζθαιίζεηο είλαη ηζρπξέο κέρξη ηελ έθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο δεκηάο.
3. Αλ δελ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν νη πεξηζζφηεξνη αζθαιηζηέο επζχλνληαη εηο νιφθιεξν,
κέρξη ην αζθαιηζηηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο ηνπο. Δπηηξέπεηαη λα ζπκθσλεζεί φηη, ζε πεξίπησζε κε
γλσζηνπνίεζεο ηεο χπαξμεο άιισλ αζθαιίζεσλ θαηά ην ρξφλν ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζα πεξηνξίδεηαη
ην αζθάιηζκα ζην κέηξν πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ πξνεγνχκελε αζθάιηζε. Πε πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο
ηεο αζθάιηζεο ή ν αζθαιηζκέλνο παξαιείςνπλ ηε γλσζηνπνίεζε κε δφιν, εθαξκφδνληαη νη παξ. 6 θαη 7
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Αλ νη πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο έρνπλ ζπλαθζεί κε θνηλή ζπκθσλία κε ή
ρσξίο θνηλφ ζπληνληζηή αζθαιηζηή, ν θάζε αζθαιηζηήο επζχλεηαη θαη' αλαινγία ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε
απηφλ πνζνζηνχ (ζπλαζθάιηζε).
'Αξζξν 16: πνινγηζκφο ηνπ αζθαιίζκαηνο
1.
Πηελ αζθάιηζε θαηά δεκηψλ πξαγκάησλ, αλ δελ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν, βάζε
ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζκαηνο είλαη ε ηξέρνπζα αμία ή, αλ δελ ππάξρεη ε ζπλεζηζκέλε αμία απηψλ
θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ θηλδχλνπ.
2. Ρν αζθάιηζκα θαζνξίδεηαη απφ ηελ αληηπαξαβνιή ηεο αμίαο ηνπ πξάγκαηνο πξηλ θαη κεηά
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ.
3.
Ν αζθαιηζηήο κπνξεί κε μερσξηζηή ζπκθσλία ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν, λα
πξνβεί ζε απνηίκεζε ηεο αζθαιηζκέλεο πεξηνπζίαο. Πηελ πεξίπησζε απηή ην αζθάιηζκα ππνινγίδεηαη κε
βάζε ηελ αμία ηεο απνηίκεζεο. Ζ απνηίκεζε κπνξεί λα πξνζβιεζεί κφλν γηα πιάλε, απάηε, απεηιή, ή
εηθνληθφηεηα.
'Αξζξν 17: παζθάιηζε - ππεξαζθάιηζε
1.
Πηελ αζθάιηζε πξαγκάησλ, αλ ε αμία ηνπο πνπ δειψζεθε θαηά ηε ζχλαςε ηεο
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο (αζθαιηζηηθή αμία) ππνιείπεηαη ηεο ηξέρνπζαο ή αλ δελ ππάξρεη, ηεο
ζπλεζηζκέλεο αμίαο απηψλ θαηά ην ρξφλν επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ, ε επζχλε ηνπ αζθαιηζηή
πεξηνξίδεηαη ζηελ απνθαηάζηαζε αλάινγνπ κέξνπο ηεο δεκηάο.
2. Αλ ε αμία ησλ πξαγκάησλ πνπ δειψζεθε θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο,
ππεξβαίλεη ηελ ηξέρνπζα ή, αλ δελ ππάξρεη, ηε ζπλεζηζκέλε αμία απηψλ θαηά ην ρξφλν επέιεπζεο ηνπ
θηλδχλνπ, νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κπνξεί λα απαηηήζεη ηε κείσζε ηεο αζθαιηζηηθήο
αμίαο θαη ηνπ αζθαιίζηξνπ, γηα ην ππνιεηπφκελν δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
Πε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ, ν αζθαιηζηήο δελ επζχλεηαη γηα ην ππεξβάιινλ.

3. Αλ ε ππεξαζθάιηζε νθείιεηαη ζε δφιν ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ
δηθαηνχρνπ ηνπ αζθαιίζκαηνο, ε αζθάιηζε είλαη άθπξε. Ν θαιφπηζηνο αζθαιηζηήο δηθαηνχηαη ηα
δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα.
'Αξζξν 18: Αλνηθηή αζθάιηζε
1. Αλ ε αζθαιηζκέλε πεξηνπζία θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο έρεη θαζνξηζζεί κφλν θαηά
γέλνο θαη αθνξά πξάγκαηα ηα νπνία πα εκπίπηνπλ ζηνλ αζθαιηζηηθφ θίλδπλν κειινληηθά, ν ιήπηεο ηεο
αζθάιηζεο ή ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα δειψλεη ζηνλ αζθαιηζηή, επζχο κφιηο ιάβεη γλψζε, ην
είδνο ησλ πξαγκάησλ, ηηο αζθαιηζηηθέο αμίαο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πξνζδηνξηζηηθφ ηεο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ.
2. Ρν αζθάιηζηξν ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο δειψζεηο πνπ γίλνληαη θάζε θνξά.
3. Πε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε παξάγξαθν 1 απηνχ ηνπ
άξζξνπ, ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ αζθαιηζηή. Αλ ε
παξάβαζε έγηλε απφ δφιν, εθαξκφδνληαη θαη νη παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 3.
4. Πε πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή ν αζθαιηζκέλνο, ελεξγνχλ ζηελ αζθάιηζε
γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, επηηξέπεηαη θαη δηαθνξεηηθή σο πξνο ηνπο φξνπο απηνχ ηνπ άξζξνπ
ζπκθσλία.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β'
ΔΗΓΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΕΖΚΗΩΛ
'Αξζξν 19: Αζθάιηζε ππξθαγηάο
1. Ζ αζθάιηζε ππξθαγηάο πεξηιακβάλεη δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ θηλδχλνπο ππξθαγηάο,
θαη θεξαπλνχ.
Δάλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία, πεξηιακβάλεη επίζεο δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ
έθξεμε θαη άιια παξεκθεξή ζπκβάληα, έζησ θαη αλ δελ αθνινχζεζε ππξθαγηά. Ρν αζθάιηζκα
πεξηιακβάλεη ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ βιαβέλησλ πξαγκάησλ, θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ
πνπ πξνμέλεζαλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε δηάγλσζε, απνηξνπή ή πεξηζηνιή ηεο δεκηάο, φπσο ηα έμνδα
θαηάζβεζεο θαη θαηεδάθηζεο.
2. Αλ δελ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν, ε αζθάιηζε πεξηιακβάλεη θαη ηηο δεκηέο απφ θινπέο ή
απψιεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ ή ακέζσο χζηεξα απφ απηήλ ή εμαηηίαο
ησλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην.
3.

Αζθαιηζηηθή θάιπςε δελ παξέρεηαη φηαλ:

α) ε ππξθαγηά νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα πνπ θαηαινγίδεηαη πξνζσπηθά ζηνλ ιήπηε
ηεο αζθάιηζεο, θαζψο θαη ζε δφιν ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 παξ. 5 ηνπ παξφληνο
λφκνπ,
β) ε αηηία ηεο ππξθαγηάο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
4. Ζ θάιπςε αξρίδεη ην κεζεκέξη
αζθαιηζηεξίνπ εθηφο αλ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν.

ηεο επφκελεο εκέξαο απφ

ηε

ρξνλνινγία

ηνπ

5. Πε πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή ν αζθαιηζκέλνο ελεξγνχλ ζηελ αζθάιηζε

γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, επηηξέπεηαη θαη δηαθνξεηηθή σο πξνο ηνπο φξνπο απηνχ ηνπ άξζξνπ
ζπκθσλία.
'Αξζξν 20: Αζθάιηζε κεηαθνξάο πξαγκάησλ
1. Ζ αζθάιηζε κεηαθνξάο πξαγκάησλ πεξηιακβάλεη ηηο δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ φινπο
ηνπ θηλδχλνπο πνπ δελ έρνπλ εμαηξεζεί, απφ ηνπο νπνίνπο απεηινχληαη ηα πξάγκαηα, θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηελ εθ κέξνπο ηνπ κεηαθνξέα απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηάζεζεο απηψλ κε ζθνπφ ηε
κεηαθνξά, κέρξη ηελ απψιεηα ηνπ εμαηηίαο ηεξκαηηζκνχ ηεο κεηαθνξάο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.
2. Ν αζθαιηζηήο επζχλεηαη θη αλ ν θίλδπλνο επήιζε απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα ηνπ
κεηαθνξέα ή ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ.
3. Ξαξεθθιίζεηο, δηαθνπέο θαη άιιεο αιιαγέο ζηε δηαδξνκή θαη ζην κεηαθνξηθφ κέζν δελ
επηδξνχλ ζηελ επζχλε ηνπ αζθαιηζηή, εθηφο εάλ ηηο πξνθάιεζε ή ηηο ελέθξηλε ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή
ν αζθαιηζκέλνο κνλνιφηη δελ ήηαλ αλαγθαίεο νπφηε εθαξκφδεηαη ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο (επίηαζε ηνπ
θηλδχλνπ).
4. Βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζκαηνο είλαη ε αμία ησλ πξαγκάησλ φπσο πξνζδηνξίδεηαη
ζην άξζξν 16 ηνπ παξφληνο πνπ είραλ ζηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν έγηλαλ δεθηά πξνο
κεηαθνξά. Πηελ αμία απηή κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο, νη ηεισλεηαθνί δαζκνί,
νη ινηπέο επηβαξχλζεηο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο.
'Αξζξν 21: Αζθάιηζε εζνδείαο
Αλ δελ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν, ζηελ αζθάιηζε εζνδείαο, βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ
αζθαιίζκαηνο είλαη ε αμία πνπ ζα είραλ ηα γεσξγηθά πξντφληα θαηά ηελ σξίκαλζε ή ηε ζπλεζηζκέλε
ζπγθνκηδή, αλ δελ είρε επέιζεη ν θίλδπλνο.
'Αξζξν 22: Αζθάιηζε πηζηψζεσλ θαη εγγπήζεσλ
1. Αλ ζπκθσλήζεθε ε θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ κε πιεξσκήο πίζησζεο ιφγσ αθεξεγγπφηεηαο,
πνπ ρνξεγήζεθε απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ζηνλ νθεηιέηε ηνπ (αζθάιηζε πίζησζεο) ν αζθαιηζηήο δελ έρεη,
εθηφο αληίζεηεο ζπκθσλίαο, ην δηθαίσκα δηδήζεσο.
2. Αλ ζπκθσλήζεθε ε ρνξήγεζε εγγχεζεο ζηνλ αζθαιηζκέλν (αζθάιηζε εγγχεζεο) ν
αζθαιηζηήο έρεη εθηφο αληίζεηεο ζπκθσλίαο, αλαγσγηθφ δηθαίσκα θαηά ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ην πνζφ
ην νπνίν εγγπήζεθε θαη θαηέβαιε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο.
'Αξζξν 23: Αζθάιηζε πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ
1. Αλ δελ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν, ε αζθάιηζε πεξηβαιινληηθήο δεκίαο πεξηιακβάλεη ηα
έμνδα απνθαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα
απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη εξεηπίσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επέιεπζε αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ.
2. Ρν αζθάιηζκα θαηαβάιιεηαη κφλν έλαληη ησλ πξάγκαηη θαηαβιεζέλ εμφδσλ θαη κφλν
εθφζνλ ε δεκία πξνέθπςε απφ αηθλίδην θαη κε αλακελφκελν ζπκβάλ.
'Αξζξν 24: Αζθάιηζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο
Αλ δελ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν, ε αζθάιηζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη
ηελ απψιεηα ησλ θεξδψλ, ηα γεληθά έμνδα θαη ηα έμνδα πνπ ήηαλ άκεζε ζπλέπεηα ηεο επέιεπζεο ηνπ
θηλδχλνπ θαη πξνέθπςαλ ζηελ επηρείξεζε ιφγσ κεξηθήο ή νιηθήο δηαθνπήο ηεο, πνπ πξνήιζε απφ ηελ
επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην αζθαιηζηήξην.

'Αξζξν 25: Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο
Ζ αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο, πνπ πξνέξρνληαη άκεζα απφ ηελ
απφθξνπζε θαη ηθαλνπνίεζε αμηψζεσλ ηξίησλ θαηά ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, πνπ γελλήζεθαλ απφ
πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ γηα ηηο νπνίεο είρε ζπκθσλεζεί αζθαιηζηηθή θάιπςε. Γελ παξέρεηαη θάιπςε,
αλ νη πξάμεηο ή νη παξαιείςεηο πξνθιήζεθαλ απφ δφιν ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
'Αξζξν 26: πνρξεσηηθή αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο
1. Όηαλ ε αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο είλαη θαηά λφκν ππνρξεσηηθή, ν ηξίηνο έρεη επζεία
αμίσζε θαη πέξα απφ ην αζθαιηζηηθφ πνζφ, κέρξη ην φξην γηα ην νπνίν ε αζθάιηζε είλαη ππνρξεσηηθή.
2. Ν αζθαιηζηήο δελ κπνξεί λα αλαηηλάμεη θαηά ηνπ ηξίηνπ δεκησζέληνο ελζηάζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, εθηφο αλ ν δεκησζείο είλαη ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο, άιιν
πξφζσπν ε αζηηθή επζχλε ηνπ νπνίνπ θαιχπηεηαη θαη, εθφζνλ ππήξρε ζπλνίθεζε, ζχδπγνο θαη ζπγγελήο
σο θαη ην δεχηεξν βαζκφ, έζησ θαη απφ αγρηζηεία είηε ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο είηε ηνπ αζθαιηζκέλνπ .
Ν αζθαιηζηήο πνπ θαηέβαιε ζηνλ ηξίην ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηα αλσηέξσ έλαληη ηνπ
ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ππνθαζίζηαηαη ζηελ απαίηεζε ηνπ ηξίηνπ θαηά ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κέρξη ην πνζφ
πνπ θαηέβαιε. Ζ παξαγξαθή δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ ηελ παξαθνινχζεζε έμη (6) κελψλ απφ ηελ
ππνθαηάζηαζε.
3. Γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ άξζε ή ηε ιήμε ηεο αζθαιηζηηθήο ζρέζεο, δελ αληηηάζζεηαη θαηά
ηνπ ηξίηνπ δεκησζέληα παξά κφλν κεηά πάξνδν ελφο (1)κελφο απφ ηφηε πνπ ν αζθαιηζηήο ην
θνηλνπνηήζεη ζηελ ππεξεζία ή ζην λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφλ. Πηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ν αζθαιηζηήο δελ επζχλεηαη, ζην κέηξν πνπ ν ηξίηνο είλαη ζε ζέζε λα απνδεκησζεί,
απφ έλαλ άιινλ αζθαιηζηή δεκηψλ ή απφ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
4. Ξεξηζζφηεξνη ηξίηνη πνπ δεκηψζεθαλ ζπληξέρνπλ κέρξη ην αζθαιηζηηθφ πνζφ θαηά ην ιφγν
ησλ απαηηήζεσλ ηνπο. Αλ ν αζθαιηζηήο θαηέβαιε ζε έλαλ απφ ηνπο ηξίηνπο πνζφ κεγαιχηεξν απφ ηελ
αλαινγία ηνπ, απαιιάζζεηαη έλαληη ησλ ινηπψλ γηα ηηο πέξαλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ πνζνχ απαηηήζεηο, εθηφο
αλ θαηέβαιε γλσξίδνληαο ηελ χπαξμε ηνπο. Απηνί φκσο έρνπλ έλαληη ηνπ ηξίηνπ πνπ ηθαλνπνηήζεθε
αμίσζε γηα ηελ απφδνζε ηνπ πνζνχ πνπ έιαβε πέξα απφ ηελ αλαινγία ηνπ.
5. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ πνπξγνχ,
πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη νη ππεξεζίεο ή ηα
λνκηθά πξφζσπα πνπ ζα δέρνληαη ηηο θνηλνπνηήζεηο ησλ αζθαιηζηψλ , ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηήξεζεο ηεο
ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο, θαζσο θαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο ππνρξεσηηθψλ αζθαιίζεσλ
αζηηθήο επζχλεο. Νη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη αλ δελ έρεη πξνζδηνξηζζεί ε
ππεξεζία ή ην λνκηθφ πξφζσπν.
6. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε
επζχλεο απφ αηπρήκαηα απηνθηλήησλ.
ΡΚΖΚΑ ΡΟΗΡΝ
ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΟΝΠΩΞΩΛ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α'
ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ

'Αξζξν 27: Έλλνηα - Αζθαιηζηήξην - Αζθάιηζε πνζνχ

1. Πηελ αζθάιηζε πξνζψπσλ ην αζθάιηζκα ζπλίζηαηαη είηε ηελ θαηαβνιή νξηζκέλνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ εθάπαμ ή ζε πεξηνδηθέο πξνζφδνπο (αζθάιηζε πνζνχ) είηε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δεκηάο πνπ πξνήιζε εμαηηίαο αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
2. Αλ δελ έρεη ζπκθσλεζεί θάηη άιιν, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε δελ παξέρεηαη κφλν ζην κέηξν
πνπ ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ πξνέξρεηαη άκεζα απφ πνιεκηθά γεγνλφηα θαη
ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο.
3. Ρν αζθαιηζηήξην είλαη νλνκαζηηθφ θαη δελ κπνξεί λα εθδνζεί ζε δηαηαγή ή ζηνλ θνκηζηή.
4. Πηελ αζθάιηζε γηα ινγαξηαζκφ κπνξεί ζην αζθαιηζηήξην λα κελ θαηνλνκάδεηαη ν
αζθαιηζκέλνο.
5. Πηελ αζθάιηζε πξνζψπσλ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί σο αζθάιηζε πνζνχ, ην αζθάιηζκα
θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ πξνθάιεζε δεκία ζηνλ
αζθαιηζκέλν ή ζην δηθαηνχρν ηνπ αζθαιίζκαηνο θαη αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο δεκίαο πνπ
πξνθιήζεθε.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β'
ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΩΖΠ
'Αξζξν 28: Αζθάιηζε δσήο ηδίνπ ή ηξίηνπ
1. Κπνξεί λα ζπκθσλεζεί ε αζθάιηζε θαηά ηνπ θηλδχλνπ ζαλάηνπ ή ε αζθάιηζε επηβίσζεο ή
θαη ησλ δχν, ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή ηξίηνπ.
2. Ζ αζθάιηζε ηεο δσήο ηξίηνπ γηα ηνλ θίλδπλν ζαλάηνπ ηνπ είλαη άθπξε, αλ δελ ππάξρεη
έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ. Ζ έγγξαθε ζπλαίλεζε απηνχ απαηηείηαη επίζεο θαη γηα ηνλ νξηζκφ ηξίηνπ
δηθαηνχρνπ ηνπ αζθαιίζκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ εθρψξεζε ή ηελ ελερχξαζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ
αζθάιηζε. Αλ ν ηξίηνο είλαη αλίθαλνο, ηε ζπλαίλεζε δίλεη ν λφκηκνο αληηπξφζσπνο ηνπ. Αλ ν λφκηκνο
αληηπξφζσπνο είλαη ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή ν δηθαηνχρνο ηνπ αζθαιίζκαηνο, ηε ζπλαίλεζε δίλεη
εηδηθφο επίηξνπνο ηνπ αληθάλνπ.
3. Πηελ αζθάιηζε δσήο γηα ηνλ θίλδπλν ζαλάηνπ, ν νξηζκφο δηθαηνχρνπ γίλεηαη κε γξαπηή
δήισζε ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, ε νπνία είλαη ειεχζεξα αλαθιεηή.
4. Αλ δελ έρεη νξηζζεί δηθαηνχρνο ή αλ απηφο απνπνηήζεθε ην αζθάιηζκα, δηθαηνχρνο
ζεσξείηαη ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο θαη ην αζθάιηζκα κεηά ην ζάλαην ηνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
θιεξνλνκία ηνπ.
5. Ν δηθαηνχρνο ηνπ αζθαιίζκαηνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα ελερπξάζεη ην αζθάιηζκα
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή, ζε πεξίπησζε αζθάιηζεο δσήο ηξίηνπ,
απηνχ ηνπ ηξίηνπ, εθφζνλ έρεη δηθαίσκα νξηζκνχ δηθαηνχρνπ.
'Αξζξν 29: Γήισζε ζηνηρείσλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ - Δμαγνξά.
1. Ζ ειηθία ηνπ πξνζψπνπ, γηα ην ζάλαην ή ηελ επηβίσζε ηνπ νπνίνπ ζπλάπηεηαη ε αζθάιηζε
απνηειεί νπζηψδεο ζηνηρείν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Αλαιεζήο δήισζε ειηθίαο ζεσξείηαη φηη αζθεί επηξξνή ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, εάλ
βξίζθεηαη έμσ απφ ηα φξηα πνπ πξνβιέπνπλ ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα ηνπ αζθαιηζηή θαηά ηελ έλαξμε ηεο
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο.
2. Πε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ δφιν ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν
ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δηθαηνχηαη κφλν ηελ αμία εμαγνξάο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ.

3. Πηελ αηνκηθή αζθάιηζε ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ
αζθαιηζηή ηελ εμαγνξά ηεο αζθάιηζεο κεηά πάξνδν ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην
αζθαιηζηήξην θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) εηψλ. Πηελ νκαδηθή αζθάιηζε
κπνξεί λα ζπκθσλεζεί θάηη δηαθνξεηηθφ.
4. Ν αζθαιηζηήο απνδίδεη ζηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ηελ αμία ηεο εμαγνξάο πνπ
ζπκθσλήζεθε. Ωο βάζε ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο εμαγνξάο ιακβάλνληαη ππφςε ηα έμνδα ηνπ αζθαιηζηή
πνπ βαξχλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη ηα θαηαβιεζέληα αζθάιηζηξα απνηακίεπζεο. Ρελ ίδηα
ππνρξέσζε έρεη ν αζθαιηζηήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο.
'Αξζξν 30: Απηνθηνλία ή ζαλάησζε
1. Δάλ ην πξφζσπν γηα ην ζάλαην ηνπ νπνίνπ ζπλάπηεηαη ε αζθάιηζε απηνθηφλεζε, ν
αζθαιηζηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην αζθάιηζκα, εθφζνλ έρνπλ πεξάζεη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ
ρξφληα, απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα θάζε κεηαγελέζηεξε ζπκθσλία κε ηελ νπνία
απμάλεηαη ην αζθαιηζηηθφ πνζφ.
2. Ν δηθαηνχρνο εθπίπηεη απφ ην δηθαίσκα ηνπ, αλ κε πξφζεζε πξνθάιεζε ην ζάλαην ηνπ
αζθαιηζκέλνπ ή απνπεηξάζεθε λα ηνλ ζαλαηψζεη.
3. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ, ζάλαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πνπ
πξνθιήζεθε απφ ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ, δελ απαιιάζζεη ηνλ
αζθαιηζηή.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'
ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΑΡΣΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΑΠΘΔΛΔΗΩΛ
'Αξζξν 31:Αζθάιηζε αηπρεκάησλ
1. Αλ δελ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν, ε αζθάιηζε αηπρεκάησλ πεξηιακβάλεη ηηο ζσκαηηθέο
βιάβεο πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθή, βίαηε, αηθλίδηα θαη μέλε πξνο ηελ πξφζεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ
αηηία, εθφζνλ πξνθαιέζεη πξνζσξηλή ή κφληκε, κεξηθή ή νιηθή αλαπεξία ή ζάλαην ή αλάγθε λνζειείαο.
2. Ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ αζθαιηζηή γηα ηελ ηπρφλ χπαξμε
άιιεο αζθάιηζεο θαηά αηπρεκάησλ. Ξαξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο δίλεη δηθαίσκα ζηνλ αζθαιηζηή
λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο αθφηνπ έιαβε γλψζε ηεο παξάιεηςεο.
3. Κπνξεί λα ζπκθσλεζεί ε θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο πνπ αληηζηνηρεί είηε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
άκεζεο δεκηέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ είηε ζηα ηπρφλ θαη' απνθνπή γηα θάζε πεξίπησζε ζπκθσλεκέλν πνζά
εθάπαμ ή ζε πεξηνδηθέο παξνρέο είηε ζηελ παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ θαη ρεηξνπξγηθψλ ππεξεζηψλ.
Αλ ζπκθσλήζεθε ε θαηαβνιή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ άκεζσλ δεκηψλ, έρνπλ εθαξκνγή ηα άξζξα 14 θαη 15
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
'Αξζξν 32: Αζθάιηζε αζζελεηψλ
1. Αλ δελ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν, ε αζθάιηζε αζζελεηψλ, πεξηιακβάλεη ηηο αζζέλεηεο πνπ
πξνέξρνληαη απφ αηηίεο νη νπνίεο δελ ππήξραλ , αιιά ν αζθαιηζκέλνο δηθαηνινγεκέλα αγλννχζε ηελ
χπαξμε ηνπο θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.
2. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ
αζθάιηζε αζζελεηψλ.

ΡΚΖΚΑ ΡΔΡΑΟΡΝ
ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
'Αξζξν 33:
1.
Θάζε δηθαηνπξαμία πνπ πεξηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ηνπ
αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ αζθαιίζκαηνο είλαη άθπξε, εθηφο αλ νξίδεηαη, θάηη άιιν εηδηθά ζηνλ
παξφληα λφκν ή αλ πξφθεηηαη γηα αζθάιηζε κεηαθνξάο πξαγκάησλ, πίζησζεο ή εγγχεζεο, θαζψο θαη
ζαιάζζηα ε αεξνπνξηθή αζθάιηζε δεκηψλ.
2. Νη δηαηάμεηο ηνπ έλαηνπ ηκήκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ λφκνπ, φπσο ηζρχεη, θαηαξγνχληαη.
3. Ρν άξζξν 33 παξ.1 ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970 "πεξη ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο"
(ΦΔΘ 10 Α) φπσο ηζρχεη θαηαξγείηαη.
4. Νη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ πθηζηάκελεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο
δηέπνληαη εθεμήο απφ ηνλ παξφληα λνκν.
'Αξζξν 34:
Ζ ηζρχο ησλ άξζξσλ 1 έσο 33 αξρίδεη έμη (6) κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ
ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΡΖΠ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΗΓΗΩΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ
'Αξζξν 35: Ρξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970 "Ξεξί ηδησηηθήο
επηρεηξήζεσλ αζθαιίζεσο θαη άιιεο δηαηάμεηο" φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί απφ ην λ.
761/1978 (ΦΔΘ 42 Α),λ. 1380/1983 (ΦΔΘ 101 Α), π.δ. 118/1985 (ΦΔΘ 35 Α), λ.1569/1985(ΦΔΘ 183
Α), λ.1875/1990 (ΦΔΘ 21 Α), π.δ. 103/1990 (ΦΔΘ 47 Α),π.δ. 459/1990 (ΦΔΘ 175 Α), π.δ. 325/1991
(ΦΔΘ 117 Α), π.δ.239/1993 (ΦΔΘ 106 Α), λ. 2170/1993 (ΦΔΘ 150 Α) θαη π.δ. 252/1996(ΦΔΘ 86 Α).
1. Ρα εδάθηα πέκπην θαη έθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970, φπσο
ηζρχεη, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
Αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ηδξχνπλ αλψλπκεο εηαηξείεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε
φκνηεο εηαηξείεο, έζησ θαη αλ δελ έρνπλ σο αληηθείκελν αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο. Ξξνο ην ζθνπφ απηφλ
θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ηα πέξαλ ησλ δηαηηζέκελσλ
πξνο αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε ηερληθψλ απνζεκάησλ θαη πεξηζσξίνπ θεξεγγπφηεηαο ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηνπο, δειψλνληαο ηα θεθάιαηα ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ σο άλσ ίδξπζε ή ζπκκεηνρή".
2. Πην ηέινο ηνπ άξζξνπ 3α ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη παξ. 7, πνπ
έρεη σο εμήο:
"7. Ζ ιεμε "αζθαιηζηήο" δειψλεη, απνθιεηζηηθά ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί
λφκηκα ζηελ Διιάδα είηε ππφ θαζεζηψο εγθαηάζηαζεο είηε ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο παξνρήο
ππεξεζηψλ. Ζ παξ' νηνπδήπνηε άιινπ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ρξεζηκνπνίεζε ηεο απαγνξεχεηαη".
3. Νη παξάγξαθνη 1,2,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 4α ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970 φπσο ηζρχεη
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"1. Πην ππνπξγείν Αλάπηπμεο ζπληζηάηαη ελλεακειήο (9κειήο) επηηξνπή ηδησηηθήο Αζθάιηζεο
ε νπνία απνηειείηαη απφ:
α.
Έλαλ θαζεγεηή παλεπηζηεκίνπ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ην εκπνξηθφ δίθαην ή ηα
νηθνλνκηθά κε εηδίθεπζε ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Αλάπηπμεο, σο
πξφεδξν.
β. Ρν Γεληθφ Γηεπζπληή, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε Γηεχζπλζε Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Αλαινγηζηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
γ.

Έλαλ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο".

δ.

Έλαλ εθπξφζσπν ηεο Νκνζπνλδίαο Αζθαιηζηηθψλ Ππιιφγσλ Διιάδνο (Ν.Α.Π.Δ.)

ε. Έλαλ εθπξφζσπν ησλ νξγαλψζεσλ ησλ δηακεζνιαβνχλησλ ζηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο
εξγαζίεο πνπ επηιέγεηαη κε κεηαμχ ηνπο ςεθνθνξία απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ
ησλ "Ξαλειιήληνπ Ππλδέζκνπ Ππληνληζηψλ Αζθαιηζηηθψλ Ππκβνχισλ" , "Ππλδέζκνπ Διιήλσλ Κεζηηψλ
Αζθαιίζεσλ"
Ξαλειιελίνπ Νκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Αζθαιηζηψλ" θαη
Αζθαιηζηηθψλ Ππκβνχισλ".

"παλειιήληνπ Ππλδέζκνπ

ζη. Ρξία πξφζσπα εμεηδηθεπκέλα ζε ζέκαηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ηδησηηθήο
αζθάιηζεο ή ηεο αλαινγηζηηθήο πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ πνπξγφ Αλάπηπμεο.
δ.

Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δζληθνχ Ππκβνπιίνπ Θαηαλαισηψλ.

2.
Ν Ξξφεδξνο, ηα κέιε θαη ν γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο δηνξίδνληαη καδί κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, κε ηξηεηή ζεηεία.
Ωο γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ππάιιεινο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
3. Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο ππφδεημεο ησλ ππφ ζηνηρεία γ, δ,θαη ε ηεο παξ. 1 απηνχ
ηνπ άξζξνπ πξνζψπσλ πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ε Δπηηξνπή Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο ζπγθξνηείηαη θαη ζπλεδξηάδεη θαη ρσξίο ηα κέιε
ηεο απηά.
Κεηά ηελ ηπρφλ θαζπζηεξεκέλε ππφδεημε ζπκπιεξψλεηαη ε απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
4. Ρα πξνο ζπδήηεζε ζηελ Δπηηξνπή ζέκαηα εηζεγείηαη ν Γηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο
Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Αλαινγηζηηθήο. Γηα ηελ παξαπέξα εηδηθφηεξε επεμεξγαζία φισλ ή
νξηζκέλσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κπνξεί λα νξίδεηαη εηδηθφο εηζεγεηήο έλα κέινο ηεο
Δπηηξνπήο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο".
4. Πηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4α ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970, φπσο ηζρχεη πξνζηίζεηαη δεχηεξν
εδάθην, πνπ έρεη σο εμήο:
"Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη νηθνλνκηθψλ νξίδνληαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ
θείκελσλ δηαηάμεσλ, ε ακνηβή θαηά ζπλεδξίαζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα ηεο
Δπηηξνπήο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο".
5. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα
ζρεηηθά κε ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηνπ παξαπάλσ Γειηίνπ. Κε φκνηα απφθαζε κπνξεί λα θαζνξίδεηαη
φηη ην Γειηίν απηφ ζα εθδίδεηαη δχν θνξέο ην ρξφλν.
6. Πην ηέινο, ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη παξ. 3, πνπ
έρεη σο εμήο:
"3. Νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη κεηά ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο λα
απνζηέιινπλ ζηνλ αζθαιηζκέλν πνπ ζα ην δεηήζεη αληίγξαθν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. Δπίζεο, ν πνπξγφο Αλάπηπμεο κπνξεί λα δεηάεη
απφ ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα ηνπ ππνβάινπλ εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο ηξηεηή ή πεληαεηή
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα".
7. Ρα εδάθηα ηξίην έσο πέκπην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970, φπσο ηζρχεη
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο
Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο θαη κεηά απφ άδεηα ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ζε θξάηε κε κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) . Ζ άδεηα ρνξεγείηαη, εθφζνλ ε επηρείξεζε απνδεηθλχεηαη φηη θαη κεηά ηελ
πξνβιεπφκελε επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πιεξνί ηηο πεξί πεξηζσξίνπ θεξεγγπφηεηαο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο θαη εθφζνλ δειψζεη ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο αλ ζα ζρεκαηίζεη ηα ηερληθά απνζέκαηα θαη ην
πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο ζηελ Διιάδα ή αλ ζα θαηαζέζεη εγγχεζε, θαζψο θαη ην χςνο ησλ πνζψλ πνπ
ζα ρξεζηκνπνηήζεη.
Ζ άδεηα ρνξεγείηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Πηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζηα σο άλσ θξάηε, ζα πξέπεη κέζα ζε εχινγν δηάζηεκα απφ ηε ρνξήγεζε
ηεο άδεηαο λα πξνζθνκίδεη ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηε ζρεηηθή άδεηα ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο".
8. Πην άξζξν 9 ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970 , φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 4, πνπ
έρεη σο εμήο:
"4. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο παξαβίαζεο ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ
θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε
ειεγθηηθέο εηαηξίεο ή Κεηξψν Νξθσηψλ Διεγθηψλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ./ηνο 226/1992 (ΦΔΘ 120 Α) ε
δηελέξγεηα έθηαθηνπ ειέγρνπ κε βάζε ηα δηεζλή δεδνκέλα.
Έξγν ησλ σο άλσ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη θνηλνπξαμηψλ ζα είλαη ε δηελέξγεηα νηθνλνκηθνχ
θαη δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο αζθνχκελεο απφ ην πνπξγείν
Αλάπηπμεο επνπηείαο ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο απφ απηέο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο εηδηθφηεξα ζα θαζνξίδεηαη κε ηελ σο άλσ απφθαζε. Ν ηξφπνο επηινγήο θαη ε
ακνηβή ησλ άλσ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη θνηλνπξαμηψλ ζα θαζνξίδεηαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ
δηαηάμεσλ, κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Νηθνλνκηθψλ.
Γηα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαπάλσ ειεγθηψλ έρνπλ εθαξκνγή θαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ
άξζξνπ 40 β' θαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 40γ ηνπ λ. 2190/1920 "πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ" φπσο
ηζρχεη ζήκεξα".
(ΡΝ ΡΟΗΡΝ ΔΓΑΦΗΝ ΡΖΠ ΞΑΟ. 4 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 9 ΡΝ Λ.Γ. 400/70 ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΘΖΘΔ ΚΔ ΡΝ
ΑΟΘΟΝ 34 ΡΝ Λ. 3325/05, ΦΔΘ-68 Α’. ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΒΙ. ΡΝ Λ.Γ. 400/70).
9. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970 φπσο ηζρχεη,
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"1. Νη δηθαηνχρνη αζθαιίζκαηνο θαη νη θαζνιηθνί θαη εηδηθνί ηνπο δηάδνρνη έρνπλ πξνλφκην ζηε

αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε πνπ πξνεγείηαη απφ θάζε άιιν γεληθφ ή εηδηθφ πξνλφκην εθηφο απφ ην πξνλφκην
ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 12α θαη ην πξνλφκην γηα απαηηήζεηο απφ ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, κε
εμαίξεζε ηηο απαηηήζεηο ησλ αζθνχλησλ ην δηθαίσκα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο".
(ΡΝ ΞΟΩΡΝ ΔΓΑΦΗΝ ΡΖΠ ΞΑΟ. 1 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 10 ΡΝ Λ.Γ/ΡΝΠ 400/70 ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΘΖΘΔ
ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 6 ΡΝ Ξ.Γ. 332/03, ΦΔΘ-285 Α’ . ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΒΙ. ΡΝ Λ.Γ. 400/70).
10.α. Ρν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970, φπσο ηζρχεη
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Ν ππνπξγφο Αλάπηπμεο κεηά απφ αίηεζε ηνπ Δπηθνπξηθνχ Θεθαιαίνπ ππνρξενχηαη κέζα ζε
εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο λα επηηξέςεη ζηνλ επφπηε εθθαζάξηζεο ή ζηνλ
εθθαζαξηζηή, θαζψο θαη ζηνλ επφπηε πηψρεπζεο ή ζην ζχλδηθν ηε κεηαβίβαζε ζην Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην
ηνπ δηθαηψκαηνο δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε αζθαιηζηηθή
ηνπνζέηεζε αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο απφ ηελ θπθινθνξία απηνθηλήησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε, απφ
άκεζεο ή κειινληηθέο απαηηήζεηο, ησλ δηθαηνχρσλ αζθαιίζκαηνο".
β. Απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο κε ηηο νπνίεο έρεη εγθξηζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ παξφληνο ε κεηαβίβαζε απφ ηνπο επφπηεο εθθαζάξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ έρεη ήδε αλαθιεζεί ε άδεηα, πξνο ην Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην, είλαη έγθπξεο.
11. Πην άξζξν 10 ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970, φπσο ηζρχεη πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 6, πνπ
έρεη σο εμήο:
"6. Ακέζσο κεηά ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν
αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο απφ ρεξζαία απηνθίλεηα νρήκαηα γηα παξάβαζε λφκνπ, ην Δπηθνπξηθφ
Θεθάιαην ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επφπηε εθθαζάξηζεο ζθξαγίδνπλ ηα θεληξηθά γξαθεία θαη
ππνθαηαζηήκαηα ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο. Ζ ζθξάγηζε δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη πέξαλ ησλ πέληε
(5) εξγάζηκσλ εκεξψλ.
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο,
ξπζκίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζθξάγηζεο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο".
12. Όπνπ ζην άξζξν 10 ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970 αλαθέξεηαη "εθηειεζηή απφθαζε δηαηηεηηθνχ
δηθαζηεξίνπ" δηαγξάθεηαη ε ιέμε "εθηειεζηή" θαη ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνζηίζεηαη λέα
παξάγξαθνο 7, πνπ έρεη σο εμήο:
"7. Όπνπ ζηνλ παξφληα λφκν γίλεηαη αλαθνξά ζε απφθαζε δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ λνείηαη ε
απφθαζε εθείλε, ε αγσγή αθχξσζεο ηεο νπνίαο είηε δελ έρεη αζθεζεί εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο
πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 899 ηνπ Θψδηθα Γηθνλνκίαο, φπσο ηζρχεη, είηε έρεη απνξξηθζεί ηειεζίδηθα".
13.α. Πηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12α ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970, νπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην
πνπ έρεη σο εμήο:
" Θαηά ην ζηάδην απηφ, θαη κέρξη ηελ πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
δελ κπνξεί λα θεξπρζεί ζε πηψρεπζε".
β. Πε αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ήδε θεξπρζεί ζε πηψρεπζε θαηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο αλαζηέιιεηαη ε δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο εθφζνλ απηή έρεη θεξπρζεί κέζα ζηε
δηεηία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.

σο εμήο:

14. Ζ παξάγξαθνο 12 ηνπ άξζξνπ 12β ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970 , φπσο ηζρχεη αληηθαζίζηαηαη

"12. Ν εθθαζαξηζηήο θαη ν επφπηεο ηεο εθθαζάξηζεο δελ ππέρνπλ πνηληθή επζχλε νχηε
πξνζσπνθξαηνχληαη νχηε ππέρνπλ νπνηαδήπνηε άιιε επζχλε γηα ρξέε ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο
πξνο ην Γεκφζην ή ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν βεβαίσζεο ηνπο. Ρν
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο αλέξρεηαη ζε δχν (2) ρξφληα, πνπ κπνξεί, λα αλαλεψλεηαη".

εμήο:

15. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13α ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970 αληηθαζίζηαηαη σο

"Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο βνήζεηαο φηαλ ε παξνρή
πεξηνξίδεηαη ζηηο εμήο εξγαζίεο, νη νπνίεο εθηεινχληαη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή βιάβεο νδηθνχ
νρήκαηνο πνπ ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα".
16. Ρν άξζξν 17 ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"'Αξζξν 17 :
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην θάζε ειιεληθήο αλψλπκεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ή νη αξρηθέο εηζθνξέο
ησλ κειψλ ειιεληθνχ αιιειαζθαιηζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλα θαηά ηε ζχζηαζε
ηεο εηαηξίαο ή θαηά ηελ ίδξπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, δελ κπνξνχλ λα είλαη θαηψηεξα, θαηά θιάδν
αζθάιηζεο, απφ ηα εμήο πνζά:
α. ηνπ πνζνχ ησλ 360.000.000 δξαρκψλ εθφζνλ αζθνχλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο
θιάδνπο 10 κέρξη θαη 15.
β. ηνπ πνζνχ ησλ 180.000.000 δξαρκψλ, εθφζνλ αζθνχλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο
θιάδνπο 1 κέρξη θαη 8 θαη 16 θαη 18.
γ. ηνπ πνζνχ ησλ 120.000.000 δξαρκψλ, εθφζνλ αζθνχλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο
θιάδνπο 9 ή θαη 17.
δ. ηνπ πνζνχ ησλ 120.000.000 δξαρκψλ, εθφζνλ αζθνχλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο
θιάδνπο 9 ή θαη 17.
Ρα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ παξαπάλσ θεθαιαίνπ ή ησλ αξρηθψλ εηζθνξψλ ζα πξέπεη λα είλαη
θαηαβεβιεκέλα ζε κεηξεηά".
17.

Πην άξζξν

17β ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970 φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη παξ.5 πνπ έρεη σο

εμήο:
"5.Θάζε ειιεληθή αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ππνρξενχηαη κέρξη ηελ 31.12.2000" λα απμήζεη ην
εγγπεηηθφ ηεο θεθάιαην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξ.1-3 ηνπ παξφληνο σο εμήο:
α. ζε 1.200.000 Δπξσπατθέο Ινγηζηηθέο Κνλάδεο πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θιάδνπο 10 κέρξη 15,
β. ζην δηπιάζην απηψλ γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο"
18. Ρν άξζξν 53 ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970, φπσο ηζρχεη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Αξζξν 53:
1. Απαγνξεχεηαη θαη είλαη απνιχησο άθπξε ε θάιπςε θηλδχλσλ ή ε αλάιεςε αζθαιηζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ζηελ Διιάδα, αλ αληηβαίλνπλ ζε θαλφλεο πεξί πξνζηαζίαο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.

2. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ έβδνκνπ θεθαιαίνπ ηνπ παξφληνο, απαγνξεχεηαη θαη
είλαη άθπξε ε ζχλαςε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πξνζψπσλ ή δεκηψλ θαηά θηλδχλσλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ εκεδαπή απφ επηρείξεζε πνπ δελ πιεξνί ηηο θαηά ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο
πξνυπνζέζεηο. Ζ αθπξφηεηα δελ κπνξεί λα πξνηαζεί ζε βάξνο ησλ θαιφπηζησλ ζπλαιιαζζφκελσλ".
19. Πην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.δ.ηνο 400/197
πξνζηίζεηαη θξάζε, πνπ έρεη σο εμήο: "...ή έρεη αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο ιφγσ παξάβαζεο
λφκνπ".
'Αξζξν 36 : Ρξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηνπ λ.1569/1985 (ΦΔΘ 183 Α)
"Γηακεζνιάβεζε ζηηο ζπκβάζεηο ηδησηηθήο αζθάιηζεο", φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 1867/1989 (ΦΔΘ
227 Α) θαη ην λ. 2170/1993 (ΦΔΘ 150 Α).

εμήο:

1. Ν ηίηινο ηνπ θεθαιαίνπ Α ηνπ Ρκήκαηνο Ξξψηνπ ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο

"ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ"
2. Ρν πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1569/1985, φπσο ηζρχεη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Γηακεζνιάβεζε ζηε ζχλαςε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ,
αζθνχλ νη αζθαιηζηηθνί πξάθηνξεο, νη κεζίηεο αζθαιίζεσλ, νη αζθαιηζηηθνί ζχκβνπινη, νη ζπληνληζηέο
αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ, θαζψο θαη νη αζθαιηζηηθνί ππάιιεινη".
3.

Κεηά ην άξζξν 1 ηνπ λ. 1569/1985 πξνζηίζεηαη ηίηινο, πνπ έρεη σο εμήο:

"ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β"
"ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΗ ΞΟΑΘΡΝΟΔΠ"
4. Ρν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "Ζ
αζθαιηζηηθή εηαηξία γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα ζην πνπξγείν Δκπνξίνπ ηελ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν ιχζε ηεο πξαθηνξηαλήο ζχκβαζεο".
5. Ρν έθην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "Ζ
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δελ κπνξεί λα πξνβάιεη ηελ ιήμε ηεο πξαθηνξηαλήο ζχκβαζεο έλαληη ηνπ
αζθαιηζκέλνπ πνπ δελ γλψξηδε ή δελ φθεηιε λα γλσξίδεη ηε ιήμε ηεο".
6. Ρα εδάθηα δεχηεξν θαη ηξίην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο: "Ζ σο άλσ πνηλή επηβάιιεηαη, εθφζνλ ην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε σο πξάθηνξαο είλαη γξακκέλν ζην θαη' άξζξν 3 ηνπ παξφληνο επηκειεηήξην.
Αλ ην πξφζσπν απηφ δελ είλαη εγγεγξακκέλν ζην νηθείν επηκειεηήξην, ν εθπξφζσπνο ηεο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξία ρξφληα θαη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη
ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο δξαρκέο".

σο εμήο:

7. Ρα εδάθηα πξψην θαη δεχηεξν ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1569/1985 αληηθαζίζηαηαη

"3. Ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηεί ηηο αζθαιίζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ
(παξαγσγή) ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πξαθηνξεχεη.
Θαη' εμαίξεζε θαη κε ηε πξνυπφζεζε φηη ζα αθνινπζήζεη πξαθηνξηαλή ζχκβαζε, επηηξέπεηαη
λα ηνπνζεηεί θαη ζε άιιεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ πξαθηνξεχεη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο".

8. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "Αλ
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ιπζεί ε ιήμεη ε πξαθηνξηαλή ζχκβαζε, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαηαβάιιεη
ζηνλ πξάθηνξα πξνκήζεηα ηξηψλ εηψλ πνπ αλαινγεί ζηελ παξαγσγή ηνπ, ε νπνία εμαθνινπζεί, γη' απηφ
ην δηάζηεκα, λα παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε ζην κέηξνπ πνπ ζα ηελ εδηθαηνχην αλ δελ είρε ιπζεί ή ιήμεη
ε ζχκβαζε. Γελ νθείιεηαη πξνκήζεηα, αλ ε ζχκβαζε ιχζεθε κε θαηαγγειία εθ κέξνπο ηεο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε βαξχ παξάπησκα ηνπ πξάθηνξα, πνπ ζπλεπάγεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ ή
αλ ιχζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ πξάθηνξα".
9. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "1.
Ρα νλφκαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην θαη' άξζξν 3 ηνπ
παξφληνο λφκνπ νηθείν επηκειεηήξην, θαηαρσξνχληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ζε εηδηθφ βηβιίν (κεηξψν
αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ πνπ ηεξείηαη ρσξηζηά απφ ηα κεηξψα ησλ κεζηηψλ αζθαιίζεσλ θαη ησλ
αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ), ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο, νη αλαλεψζεηο θαη
ηπρφλ δηαγξαθέο, νη εηαηξίεο αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο, ησλ νπνίσλ ζηε δηνίθεζε ζπκκεηέρνπλ ή
έρνπλ ζπκκεηάζρεη, θαζψο θαη ε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξίπησζεο".
10. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "2. Ν πξάθηνξαο
ππνρξενχηαη ζε φια ηα έγγξαθα ηνπ θαη ζε φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο λα αλαγξάθεη θαη
λα δειψλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ
πξαθηνξεχεη, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ".
11. Ζ ππνπεξίπησζε Α 1 ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1569/1985
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Α 1) είηε ηέζζεξα ρξφληα σο δηεπζχλσλ ζε επηρείξεζε αζθαιηζηηθήο κεζηηείαο είηε σο
κεζίηεο αζθαιίζεσλ ή σο ζπληνληζηήο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ή αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο είηε σο
ππάιιεινο ζε επηρεηξήζεηο αζθαιηζηηθήο κεζηηείαο ή πξαθηφξεπζεο ή ζπληνληζκνχ αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ θαη αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, ε αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα
ή ζην εμσηεξηθφ".
12. Νη παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη θαη πξνζηίζεληαη θαη
λέεο παξάγξαθνη 4 θαη 5, πνπ έρνπλ σο εμήο:
"2.α. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη ππήθννο άιινπ Θξάηνπο-Κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
αληί ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε (α) θαη πεξίπησζε (ε) ππνπεξηπηψζεηο Α 3 Α 4
απηνχ ηνπ άξζξνπ αξθεί λα έρεη πξαγκαηηθά θαη αδηάιεηπηα εξγαζζεί:
α) είηε γηα ηέζζεξα (4) ζπλερή ρξφληα σο αλεμάξηεηνο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ή κεζίηεο
αζθαιίζεσλ ή δηεπζπληήο ζε αληίζηνηρεο επηρεηξεζεηο.
β) είηε γηα δχν (2) ζπλερή έηε, σο άλσ ππφ α, φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο επηπιένλ απνδεηθλχεη
φηη έρεη εξγαζζεί (3) ηξία ηνπιάρηζηνλ ρξφληα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πξάθηνξεο ή κεζίηεο
αζθαιίζεσλ ή ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο.
γ) είηε γηα έλα (1) ρξφλν, σο άλσ ππφ α, φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο επηπιένλ απνδεηθλχεη φηη
γηα ην επάγγεικα ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα έρεη θαηάξηηζε πνπ βεβαηψλεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ
αλαγλσξηζκέλν απφ ην Θξάηνο ή θξίλεηαη απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ απφ ηελ αξκφδηα επαγγεικαηηθή
έλσζε.
β. Θεσξείηαη φηη έρεη αζθήζεη δξαζηεξηφηεηα δηεπζχλνληα επηρείξεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, θάζε πξφζσπν πνπ έρεη αζθήζεη ηελ αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα.
α) είηε ηα θαζήθνληα δηεπζπληή επηρείξεζεο ή ππνθαηαζηήκαηνο
β) είηε ηα θαζήθνληα ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ δηεπζπληή επηρείξεζεο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ

λα ηελ εθπξνζσπεί, εθφζνλ ηα θαζήθνληα απηά ζπλεπάγνληαη επζχλε αληίζηνηρε κε εθείλε ηνπ
δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο πνπ εθπξνζσπεί.
Ρα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 πεξ. β' απηνχ ηνπ άξζξνπ, πξέπεη λα
ζπλεπάγνληαη επζχλεο ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο, δηαρείξηζεο θαη εθπιήξσζεο αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ.
3.α. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη ππήθννο άιινπ Θξάηνπο-Κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ
απνδεηθλχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή νξγαληζκφ ή άιιν λνκηθφ
πξφζσπν ηνπ ΘξάηνποΚέινπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ππνβάιιεηαη ζην
πνπξγείν Δκπνξίνπ. Ωο πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ ζεσξείηαη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο Κέινπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ
π.δ./ηνο 530/1991 (ΦΔΘ 205 Α)
β. Βεβαηψζεηο πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο Θξαηψλ - Κειψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ ζηελ Διιάδα
ρνξεγνχληαη απφ ηα θαηά ηφπνπο αξκφδηα επηκειεηήξηα.
4. Ζ εγγξαθή γίλεηαη εθφζνλ ην αξκφδην επηκειεηήξην δηαπηζηψζεη ηελ πιεξφηεηα ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξαγξάθσλ 1,2 θαη 3 απηνχ ηνπ άξζξνπ.
Νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 εδ ε' θαη 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ δελ
πξέπεη λα έρνπλ παχζεη λα αζθνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) εηψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, πνπ πηζηνπνηνχλ ηηο σο άλσ δξαζηεξηφηεηεο.
5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη αξρέο, νξγαληζκνί,
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ή άιια πξφζσπα πνπ ζα εθδίδνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ηηο
γεληθέο, εκπνξηθέο ή επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, θαζψο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ην είδνο ησλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ απηήο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ. Κε φκνηεο απνθάζεηο κπνξνχλ επίζεο
λα θαζνξίδνληαη ηα επίπεδα ησλ σο άλσ γλψζεσλ, νη πξνυπνζέζεηο θηεζεψο ηνπο, ν ηξφπνο ειέγρνπ
ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα".
13. Ρν άξζξν 11 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Αξζξν 11: Δλδηθνθαλήο πξνζθπγή
Αλ απνξξηθζεί απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην ε αίηεζε γηα εγγξαθή ζ'απηφ ν αηηψλ κπνξεί λα
πξνζθχγεη ελψπηνλ ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο κέζα ζε είθνζη (20 εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
απνξξηπηηθήο απφθαζεο".
14. Ρν δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1569/1985, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "Κέζα
ζηελ ίδηα πξνζεζκία είλαη ππνρξεσκέλν λα ππνβάιεη ζην αξκφδην επηκειεηήξην ππεχζπλε δήισζε ηνπ
λ.δ./ηνο 1599/1986, κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη ηήξεζε ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο ηνπ".
15. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1569/1985 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
"1. Ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο πνπ έρεη εγγξαθεί ζην κεηξψν αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ,
πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζεη ηελ εγγξαθή ηνπ, κέζα ζην πξψην ηξίκελν θάζε ηξίηνπ έηνπο, ιακβάλνληαο
σο αθεηεξία ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ακέζσο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ, ππνβάιιεη ζην αξκφδην
επηκειεηήξην λέα πηζηνπνηεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ β',γ',δ' θαη ε' ππνπεξηπη.Β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ".
16. Ξξηλ ην άξζξν 15α ηνπ λ. 1569/1985 ηίζεηαη λένο ηίηινο σο εμήο:
"ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'

ΚΔΠΗΡΔΠ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ"
17. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15α ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"1.Κεζίηεο αζθαιίζεσλ είλαη ην πξφζσπν, ην νπνίν έρεη σο απνθιεηζηηθφ έξγν, θαη' εληνιή
ηνπ αζθαιηδνκέλνπ, ρσξίο λα δεζκεχεηαη σο πξνο ηελ επηινγή ηεο αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο, έλαληη πξνκήζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο,
λα θέξεη ζε επαθή αζθαιηδφκελνπο ή αληαζθαιηζκέλνπο θαη αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο, λα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνπαξαζθεπαηηθέο
εξγαζίεο γηα ηε ζχλαςε
αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, λα ιακβάλεη ηελ απνδνρή απφ ηελ αζθαιηζηηθή ή
αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ αζθαιηδνκελνπ ή αληαζθαιηδνκέλνπ θαη λα βνεζά θαηά
ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπο, ηδίσο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ".
18. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 7 ηνπ άξζξνπ 15α ηνπ λ. 1569/1985 θαηαξγνχληαη
θαη ε παξ. 6 αλαξηζκείηαη ζε παξ. 3 πνπ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "3.Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6,7,8,10
θαη 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη επί κεζηηψλ αζθαιίζεσλ. Νη ρξνληθέο
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα απηά πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε σο
πξάθηνξα ή ππαιιήινπ ειιεληθήο ή αιινδαπήο επηρείξεζεο αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο".
19. Ζ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 15α ηνπ λ. 1569/1985 αλαξηζκείηαη ζε παξ. 4 θαη ηα εδάθηα πξψην
θαη δεχηεξν απηήο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "4. Ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ πξεπεη λα έρεη δεζκεχζεη
πεξηνπζία χςνπο ίζνπ κε ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν ησλ 200.000 Δπξσπατθψλ Ινγηζηηθψλ Κνλάδσλ
(Δ.Ι.Κ.) πξνο εμαζθάιηζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Ζ δέζκεπζε κπνξεί λα πεξηνξηζζεί,
αλ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίζεη ζην πνπξγείν Δκπνξίνπ αζθαιηζηήξην επαγγεικαηηθήο επζχλεο πνπ
πξνέξρεηαη απφ ιάζε θαη παξαιείςεηο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κε φξην θάιπςεο ην ζε
δξαρκέο ηζφπνζν ησλ 400.000 Δ.Ι.Κ. ηνπιάρηζηνλ. Ρν ππνπξγείν Αλάπηπμεο γλσζηνπνηεί ηελ ηήξεζε
ησλ σο άλσ πξνυπνζέζεσλ, θαζψο θαη γηα ηε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη
ζην θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηκειεηήξην γηα ηελ εγγξαθή ή αλαλέσζε ηεο
εγγξαθήο ζην νηθείν κεηξψν κεζηηψλ αζθαιίζεσλ..."
20. Νη παξ. 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 15α ηνπ λ. 1569/1985 αλαξηζκνχληαη ζε παξ. 5 θαη 6
αληίζηνηρα, πξνζηίζεηαη δε παξάγξαθνο 7, πνπ έρεη σο εμήο: "7. Ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ πξέπεη λα
απνιαχεη λνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο έλαληη ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ν κεζίηεο
αζθαιίζεσλ, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, γλσζηνπνηεί πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα πξνβνχλ ζε αζθάιηζε ή
αληαζθάιηζε, νπνηαδήπνηε άκεζε λνκηθή ή νηθνλνκηθή δέζκεπζε πξνο κηα αζθαιηζηηθή ή
αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή νπνηαδήπνηε θαηνρή εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ζε ή απφ αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε, πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ πιήξε ειεπζεξία επηινγήο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο.
Κέζα ζην πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο, ιακβάλνληαο σο αθεηεξία ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ακέζσο
κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ, ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ ππνβάιιεη ζην αξκφδην επηκειεηήξην ηελ θαηαλνκή ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κε ηηο δηάθνξεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο".
21. Ρν άξζξν 15β ηνπ λ. 1569/1985 θαηαξγείηαη.
22. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15γ ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"1. Ν κεζίηεο αζθαιίζεσλ, πνπ έρεη εγγξαθεί ζην κεηξψν κεζηηψλ αζθαιίζεσλ, πξνθεηκέλνπ
λα αλαλεψζεη ηελ εγγξαθή ηνπ, κέζα ζην πξψην ηξίκελν θάζε ηξίηνπ έηνπο, ιακβάλνληαο σο αθεηεξία
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ακέζσο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ , ππνβάιιεη ζην αξκφδην επηκειεηήξην λέα
πηζηνπνηεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ β', γ' θαη δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7, θαζψο θαη ηελ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 Β ηνπ παξφληνο".
23. Κεηά ην άξζξν 15α ηνπ λ. 1569/1985 πξνζηίζεηαη ηίηινο σο εμήο:
"ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'

ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ ΘΑΗ ΠΛΡΝΛΗΠΡΔΠ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΩΛ ΠΚΒΝΙΩΛ".
24. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "1. Αζθαιηζηηθφο
ζχκβνπινο είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν κειεηά ηελ αγνξά, παξνπζηάδεη θαη πξνηείλεη
ιχζεηο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ κε αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο γηα ινγαξηαζκφ
ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ ή κεζηηψλ ή ζπληνληζηψλ αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ γηα ηελ πξφζθηεζε εξγαζηψλ. Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνλ αζθαιηζηηθφ ζχκβνπιν κε ηνπο σο
άλσ είλαη ζχκβαζε έξγνπ. Ν αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο δελ έρεη δηθαίσκα ππνγξαθήο αζθαιηζηεξίσλ
νχηε εθπξνζψπεζεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ή αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή κεζίηε. Θάζε αληίζεηε
ζπκθσλία είλαη άθπξε".
25. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "3.Νη δηαηάμεηο ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο".
26. Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "5.Κε απνθάζεηο
ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξεί λα εηζάγεηαη ν
ζεζκφο θαη νη φξνη εξγαζίαο ηνπ δφθηκνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, λα εηζάγνληαη πξφηππα βαζηθψλ
φξσλ ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο, λα πξνβιέπνληαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ
είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην επάγγεικα ηνπο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο άξζξνπ"
27. Νη παξάγξαθνη 3,4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"3. Ρα κεηξψα ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ηεξνχληαη ζηα θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ απηνχ επηκειεηήξηα. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 ηνπ αξζξνπ6,2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 7 θαη
ησλ άξζξσλ 10,13 θαη 14 ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.
4. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη ππήθννο άιινπ Θξάηνπο - Κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
αληί ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ εδ.α' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ αξθεί λα έρεη πξαγκαηηθά θαη
αδηάιεηπηα εξγαζζεί:
α) είηε γηα δχν (2) ζπλερή έηε, σο αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο ή σο εξγαδφκελνο ζε
επηρείξεζε αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή κεζίηε αζθαιηζηηθψλ ή κηαο ή πεξηζζφηεξσλ αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ.
β) είηε γηα έλα (1) έηνο κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε α, φηαλ ν
δηθαηνχρνο δχλαηαη λα απνδείμεη γηα ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα πξνεγνχκελε θαηάξηηζε, ε νπνία
βεβαηψλεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο ή θξίλεηαη σο απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ απφ
ηελ αξκφδηα επαγγεικαηηθή έλσζε.
5. Ζ πξαγκαηηθή άζθεζε ηνπιάρηζηνλ γηα έλα (1) έηνο εξγαζηψλ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή
κεζίηε ζεσξείηαη ηζφηηκε κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ".
28. Νη παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.1569/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"2. Ρν άξζξν 17 ηνπ παξφληνο εθαξκφδεηαη θαη επί ζπληνληζηψλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ.
Γηα ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ αζθνχληεο ην επάγγεικα ηνπ ζπληνληζηή
αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ θαη δηεπζπληή ππνθαηαζηήκαηνο αζθαιίζεσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
3. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ιπζεί ε ιήμεη ε ζχκβαζε ηνπ ζπληνληζηή κε ηελ αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαηαβάιιεη ζην ζπληνληζηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ
ηελ θαηαγγειία ηελ πξνκήζεηα πνπ ηνπ αλαινγεί ζηελ παξαγσγή αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ
ζπληνλίδεη, ζην κέηξν πνπ ε παξαγσγή απηή εμαθνινπζεί λα παξακέλεη γηα ην δηάζηεκα απηφ ζηελ
επηρείξεζε. Γελ νθείιεηαη πξνκήζεηα αλ ε ζχκβαζε ιχζεθε κε θαηαγγειία εθ κέξνπο ηεο αζθαιηζηηθήο

επηρείξεζεο, πνπ νθείιεηαη ζε βαξχ παξάπησκα ηνπ ζπληνληζηή ην νπνίν ζπλεπάγεηαη αζηηθή ή πνηληθή
επζχλε ή αλ ιχζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ ζπληνληζηή".
29. Ρν "ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'" αλαξηζκείηαη ζε "ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ'" κε ηίηιν "ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΗ ΞΑΙΙΖΙΝΗ
ΘΑΗ ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ".
30. Ρν άξζξν 9 ηνπ λ. 1569/1985 κεηαθέξεηαη ζην ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ σο άξζξν 19α θαη
ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο: "Δπίζεο ε ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ κεζίηε αζθαιίζεσλ".
31.
Κέζα ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ νη πξψελ
εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία κεηξψα αζθαιηζηηθνί πξάθηνξεο ή ζχκβνπινη, νη νπνίνη δελ αλαλέσζαλ ηελ
εγγξαθή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ηνπ λ. 1569/1985, κπνξνχλ λα
αλαλεψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο , εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 εδ. β',γ' δ' θαη
ε' ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπο ηα αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 19α απηνχ.
'Αξζξν 37: Ρξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηνπ θ.λ. 489/1976 (ΦΔΘ 331 Α) "Ξεξί
ππνρξεσηηθήο αζθαιίζεσο ηεο εμ αηπρεκάησλ απηνθηλήησλ αζηηθήο επζχλεο, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε
ην π.δ. 237/1986 (ΦΔΘ 110Α) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 1867/1989 ( ΦΔΘ 227 Α), ηα π.δ. 264/1991
(ΦΔΘ 98 Α) θαη 314/1993 (ΦΔΘ 134 Α) θαη ην λ. 2170/1993 (ΦΔΘ 150 Α) θαη ην π.δ. 252/1996 (ΦΔΘ 86
Α).
1.
θαηαξγείηαη.

Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο απηφ ηζρχεη,

2. Πην άξζξν 5 ηνπ θ.λ. 489/1976 φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη παξ. 4, πνπ έρεη σο εμήο:
"4. Πε πεξίπησζε θπθινθνξίαο νρήκαηνο ρσξίο ην παξαπάλσ εηδηθφ ζήκα επηβάιινληαη
πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 12 πνηλψλ, θαη νη παξαθάησ θπξψζεηο.
α.αθαίξεζε ησλ πηλαθίδσλ θαη άδεηαο θπθινθνξίαο, κε πξάμε ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο, ε
νπνία δελ ηηο επηζηξέθεη, αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ ζήκα.
β. απαγφξεπζε κεηαβίβαζεο ηνπ νρήκαηνο ή αιιαγήο ηνπ θηλεηήξα ηνπ γ.
ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν, ην νπνίν βεβαηψλεηαη κε πξάμε ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο, ππέξ ηνπ θαηά ην άξζξν 16 ηνπ θ.λ.
489/1976 Δπηθνπξηθνχ Θεθαιαίνπ ίζν κε ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν ησλ 500 ECU γηα ηα ιεσθνξεία θαη ηα
θνξηεγά δεκφζηαο ρξήζεο, ησλ 250 ECU γηα ηα επηβαηεγά θαη άιια νρήκαηα θάζε θχζεο θαη ησλ 100
ECU γηα ηα δίθπθια. Ρν σο άλσ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Δ.Γ.Δ.
δ.

Απαγφξεπζε ρνξήγεζεο ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ηειψλ θπθινθνξίαο.

Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Γεκφζηαο Ράμεο, πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξεί λα ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα, πνπ είλαη
αλαγθαίν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ".

σο εμήο:

3. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη

"α. Ν αζθαιηζηήο επζχλεηαη βάζεη εληαίνπ αζθαιίζηξνπ, έλαληη ησλ ηξίησλ πνπ δεκηψζεθαλ
απφ ηελ θπθινθνξία απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ ηνλ ηφπν ζπλήζνπο ζηάζκεπζεο ζηελ Διιάδα, ζηα εδάθε
ησλ Θξαηψλ - Κειψλ ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ηηο ππνρξεσηηθέο θαιχςεηο ηνπ θξάηνπο
ηνπ αηπρήκαηνο ή ηελ θάιπςε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, φηαλ
απηή είλαη πςειφηεξε. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ινηπά θξάηε, ησλ νπνίσλ ηα Δζληθά Γξαθεία Γηεζλνχο
Αζθάιηζεο έρνπλ πξνζππνγξάςεη ηελ θαηά ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ παξφληνο ζχκβαζε".

4. Ρν ηξίην εδάθην ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο: "Ρελ θαηά ην εδάθην α' επζχλε έρεη θαη ην Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο απφ ηελ θπθινθνξία
απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ ηνλ ηφπν ζπλήζνπο ζηάζκεπζεο ζηελ Διιάδα ζηα εδάθε ησλ παξαπάλσ
Θξαηψλ".
5. Πην άξζξν 6 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη, ε παξ. 6 αλαξηζκείηαη ζε παξ. 7 θαη
πξνζηίζεηαη παξ. 6 πνπ έρεη σο εμήο: "6. Ν αζθαιηζηήο ππνρξενχηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή δήισζεο αηπρήκαηνο ζ' απηφλ εθ κέξνπο ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία
δηαθαλνληζκνχ ηεο δεκίαο. Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ αζθαιηζηή πξνο ηελ ππνρξέσζε απηή επηζχξεη ηηο
θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο.
6. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη, θαηαξγείηαη.
7. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "2.Γελ
ελεξγείηαη έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζε απηνθίλεηα πνπ εηζέξρνληαη ή
θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα, ηα νπνία έρνπλ ηφπν ζπλήζνπο ζηάζκεπζεο ην έδαθνο άιινπ θξάηνπο, ην
Δζληθφ Γξαθείν ηνπ νπνίνπ έρεη πξνζππνγξάςεη κεηά ηνπ Διιεληθνχ Γξαθείνπ Γηεζλνχο Αζθάιηζεο, ηελ
θαηά ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ παξφληνο ζχκβαζε".
8. Νη παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη, αλαξηζκνχληαη ζε 3 θαη 4
θαη πξνζηίζεηαη παξ. 2 πνπ έρεη σο εμήο:
"2. Ν δηαθαλνληζκφο ησλ δεκηψλ ζηελ Διιάδα γίλεηαη είηε απεπζείαο απφ ην Γξαθείν
Γηεζλνχο Αζθάιηζεο, είηε απφ δηαθαλνληζηηθέο κέιε ηνπ, ηνπο νπνίνπο δηνξίδεη ην Γξαθείν, είηε απφ
εληεηαικέλνπο αληαπνθξηηέο ησλ αιινδαπψλ αζθαιηζηψλ θαηφπηλ πξνηάζεσλ ηνπ Γξαθείνπ ηεο έδξαο
ηνπο θαη εγθξίζεσο ηνπ Διιεληθνχ Γξαθείνπ|.
9. Ζ αλαξηζκεζείζα σο άλσ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη,
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"3.Δπίζεο ην Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο βαξχλεηαη κε απνδεκηψζεηο γηα αηπρήκαηα πνπ
πξνθαινχληαη ζην έδαθνο ρψξαο κε ηελ νπνία έρεη πξνζππνγξάςεη ηελ θαηά ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ
λφκνπ απηνχ ζχκβαζε απφ απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ηνλ ηφπν ζπλήζνπο ζηάζκεπζεο ηνπο ζηελ Διιάδα.
Νκνίσο βαξχλεηαη κε απνδεκηψζεηο γηα αηπρήκαηα ζην έδαθνο ρψξαο κεηά ηνπ αληίζηνηρνπ γξαθείνπ
ηεο νπνίαο έρεη ζπλάςεη ηελ θαηά ην άξζξν 30 παξ. 1 εδαθ. α' ηνπ παξφληνο λφκνπ ζχκβαζε θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο απηήο, εθφζνλ ηα απηνθίλεηα απηά είλαη εθνδηαζκέλα κε ην
πηζηνπνηεηηθφ δηεζλνχο αζθάιηζεο ζε ηζρχ, πνπ ρνξήζεθε απφ ην Γξαθείν".
10. Ρα εδάθηα πξψην θαη δεχηεξν ηεο αλαξηζκεζείζαο σο άλσ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ
θ.λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
4α. Ξξνθεηκέλνπ γηα απηνθίλεην πνπ έρεη ηνλ ηφπν ηεο ζπλήζνπο ζηάζκεπζεο ηνπ ζηελ
Διιάδα θαη είλαη αλαζθάιηζην , ην Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο έρεη αλαγσγηθφ δηθαίσκα θαηά ηνπ
θπξίνπ, θαηφρνπ θαη νδεγνχ γηα ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ηελ νπνία θαηέβαιεο πξνο ηξίηνπο ή
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζην αληίζηνηρν γξαθείν ηεο Σψξαο ηνπ αηπρήκαηνο, θαζψο θαη θαηά ηνπ
Δπηθνπξηθνχ Θεθαιαίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 εδάθηα β' γ' θαη δ' ηνπ θ.λ. 489/1976.
Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα αηχρεκα πνπ πξνθιήζεθε απφ ην απηνθίλεην ζε βάξνο ππεθφσλ
θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 ηνπ λφκνπ απηνχ.
β. Πε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζηήο θαηαβάιιεη απνδεκίσζε θαηά ην άξζξν 6 παξ. 3 εδάθην
α' ηνπ λφκνπ απηνχ, πέξαλ ηνπ νξίνπ επζχλεο ηνπ, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 29 παξ. 1, έρεη δηθαίσκα
αλαγσγήο θαηά ηνπ Γξαθείνπ Γηεζλνχο Αζθάιηζεο γηα ην ππεξβάιινλ.
11.

Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη

θαηαξγείηαη.
12. Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"5α. Νη αιιεινζθαιηζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, νη πξνβιεπφκελνη απφ ην άξζξν 35 παξ. 4 ηνπ
λ.δ./ηνο 400/1970, φπσο ηζρχεη, θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθψο κέιε ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Αζθάιηζεο
εθφζνλ θαιχπηνπλ ηνλ θίλδπλν αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο απηνθηλήηνπ.
β. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο ζπλέιεπζεο
ησλ κειψλ ηνπ γξαθείνπ Γηεζλνχο Αζθάιηζεο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο,
κπνξεί λα γίλνπλ κέιε ηνπ θαη νη αιιειαζθαιηζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 35 παξ. 1-3 36 θαη 37 ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970, φπσο ηζρχεη, εθφζνλ θαιχπηνπλ ηνλ ίδην
θίλδπλν".
13. Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"4. Κε απφθαζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο ηνπ Δπηηξνπήο ην Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο κπνξεί λα
αξλεζεί ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ δηεζλνχο αζθάιηζεο, ζε κέινο πνπ δελ εθπιεξψλεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ην λφκν απηφλ θαη κε ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη λα δεηήζεη
απφ ην κέινο λα δηαθφςεη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ δηεζλνχο αζθάιηζεο, ηα νπνία ηνπ έρνπλ
ρνξεγεζεί θαη λα επηζηξέςεη ην απφζεκα ησλ εληχπσλ απηψλ, ηα νπνία έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ".
14. Ρν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο α θαη ε πεξίπησζε β' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ
θ.λ.489/1976, φπσο ηζρχεη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"α. Γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο, ηα κέιε θαηαβάινπλ ζην Γξαθείν Γηεζλνχο
Αζθάιηζεο σο δηθαίσκα εγγξαθήο εηζθνξά, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ηνπ ηζφπνζνπ ζε
δξαρκέο ησλ 3.000 ECU.
β. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γξαθείνπ Γηεζλνχο Αζθάιηζεο απφ ηελ
θπθινθνξία αλαζθάιηζησλ απηνθηλήησλ θαη απφ ηνλ άκεζν δηαθαλνληζκφ δεκηψλ απφ αηηήκαηα
πξνθαινχκελα ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή απφ απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ηφπν ζπλήζνπο ζηάζκεπζεο
αληίζηνηρα ζηελ αιινδαπή ή ζηελ εκεδαπή θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο γηα ηελ αλαζθάιηζε
ηεο θαηά ην λφκν απηφλ επζχλεο ηνπ, θαηαβάιιεηαη εηήζηα αλαινγηθή εηζθνξά, πνπ ππνινγίδεηαη γηα
θάζε κέινο αλάινγα κε ηελ παξαγσγή αζθαιίζηξσλ ηνπ ζηνλ θιάδν αζηηθήο επζχλεο απηνθηλήησλ θαηά
ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Αλ ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή εθηηκήζεη φηη ηα θεθάιαηα πνπ δηαζέηεη
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην Γξαθείν δελ επαξθνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, θάζε
κέινο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζπκπιεξσκαηηθή αλαινγηθή εηζθνξά κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ
ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο.
15. Ζ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"6. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ζε πεξίπησζε πνπ κέινο παξαβαίλεη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξί εηζθνξψλ".
16. Πην άξζξν 33 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη παξ. 8, πνπ έρεη σο εμήο:
"8. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο ζπλέιεπζεο
θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξεί λα επηβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθή αλαινγηθή
εηζθνξά αλ ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή εθηηκήζεη φηη ηα θεθάιαηα πνπ δηαζέηεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην
Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο δελ επαξθνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ".
17. Ζ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη, θαηαξγείηαη.
18. Κεηά ην άξζξν 34 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 34α πνπ έρεη

σο εμήο:
"'Αξζξν 34α
1. Όπνπ ζηνλ παξφληα λφκν αλαθέξεηαη "θξάηε - κέιε ηεο ΔΝΘ" λνείηαη θξάηε - Κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ινηπά θξάηε - κέιε ηνπ Δπξσπαηθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.ΝΣ.)
2. Όπνπ ζηνλ παξφληα λφκν αλαθέξεηαη ε παφ 12 Γεθεκβξίνπ 1973 " Ππκπιεξσκαηηθή
Ππκθσλία κεηαμχ Δζληθψλ Γξαθείσλ (CONVENTION COMPLEMENTAIRE ENTRE BUREAUX NATIONAUX
POUR L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CD AVRIL 1972) λνείηαη ε απφ 15 Καξηίνπ 1991 Ξνιπκεξήο
Πχκβαζε Δγγπήζεσο κεηαμχ Δζληθψλ Γξαθείσλ Γηεζλνχο Αζθάιηζεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπαηθψλ Θνηλνηήησλ L
177,5.7.1991 ( CONVENTION MULTILATERAL DE
GARANTIE ENTRE BUREAUX NATIONAUX D'ASSUREURS)".
19. Πην άξζξν 38 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη πξνζηηζεηαη παξ. 4 πνπ έρεη σο εμήο:
"4. Ζ κε ζπκκφξθσζε ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ ηεο Διιάδνο πξνο ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ην ζε δξαρκέο ηζφπνζν ησλ
4.000 Δπξσπατθψλ Ινγηζηηθψλ Κνλάδσλ".
20. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ./ηνο 400/1970 ηνπ λ. 489/1976 θαη λ. 1569/1985 φπσο
ίζρπαλ, αλαθέξεηαη ν πνπξγφ Δκπνξίνπ, λνείηαη ν πνπξγφο Αλάπηπμεο.
21. Πηελ πεξίπησζε, δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη
πξνζηίζεληαη δχν εδάθηα, πνπ έρνπλ σο εμήο:
"Πηελ πεξίπησζε απηή, ην Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην έρεη δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηνπ
δηακεζνιαβήζαληνο ζηελ αζθάιηζε πξνζψπνπ κέρξη ηνπ ηζφπνζνπ ζε δξαρκέο ησλ 1500 ECU , εθηφο αλ
απηφο απνδείμεη φηη δελ γλψξηδε νχηε κπνξνχζε λα γλσξίδεη, νζεδήπνηε επηκέιεηα θαη αλ είρε επηδείμεη,
ηελ επηθείκελε πηψρεπζε ή αλάθιεζε. Ν παξαπάλσ πεξηνξηζκφο ηεο επζχλεο ηνπ δηακεζνιαβήζαληνο
δελ ηζρχεη, αλ απηφο ελήξγεζε κε δφιν.
Δπίζεο, ζηελ σο άλσ πεξίπησζε ην Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην έρεη ίδηα αμίσζε θαηά ηνπ
αληαζθάιηζηή γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
αληαζθαιηζηηθή ζχκβαζε αζηηθήο επζχλεο απφ ρεξζαία νρήκαηα".
22. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο
κπνξεί λα θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γεληθά γηα ηελ ηδησηηθή
αζθάιηζε.
23. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ θ.λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"1. Ζ θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα αζθάιηζε ζπλάπηεηαη απφ αζθαιηζηέο νη νπνίνη λφκηκα
αζθνχλ ζηελ Διιάδα επηρείξεζε αζθάιηζεο επζχλεο απφ απηνθίλεηα θαη είλαη κέιε ηεο Έλσζεο
Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ. Αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ αζθνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα επηρείξεζε
αζθάιηζεο επζχλεο απφ απηνθίλεηα, γίλνληαη ππνρξεσηηθά κε κφλε ηελ αίηεζε ηνπο κέιε ηεο Έλσζεο
Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο. Ζ Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο ππνρξενχηαη λα δερζεί σο
κέιε αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ λφκηκα αζθνχλ επηρείξεζε αζθάιηζεο επζχλεο απφ απηνθίλεηα θαη
δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ηηο δηαγξάςεη".
24. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ θ.λ. 489/1976 θαηαξγείηαη.
Ρα ρξεκαηηθά πνζά πνπ είραλ επελδπζεί ή είραλ θαηαηεζεί ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ
ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ θαηαξγνχκελε παξάγξαθν 2 ππέξ ηνπ Ινγαξηαζκνχ Αξσγήο Αζθαιηζκέλσλ
επελδχνληαη κε επζχλε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ππέξ ηνπ Δπηθνπξηθνχ Θεθαιαίνπ ή κεηαθέξνληαη

ζηνλ πξνβιεπφκελν ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ θ.λ.
489/1976 ινγαξηαζκφ ηξάπεδαο.
25. Νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ θ.λ. 489/1976, φπσο ηζρχεη αλαξηζκνχληαη ζε
παξ. 2 θαη 3 θαη ε παξ. 2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"2. Γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ην Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην κπνξεί λα ζπλάπηεη δάλεηα
θαη λα εθρσξεί ή ελερπξηάδεη ζε αζθάιεηα ηνπ δαλείνπ απαηηήζεηο ηνπ ιεμηπξφζεζκεο ή θαη κειινληηθέο
εηζθνξέο ππέξ απηνχ κέρξη πνζνζηφ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ηνπο".
26. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ θ.λ. 489/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"2. Ζ απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα θαηά ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 5 θαηψηαηα φξηα
αζθαιηζηηθψλ πνζψλ ηνπ ρξφλνπ ηνπ αηπρήκαηνο, ε δε ζρεηηθή αμίσζε ππφθεηηαη ζηελ θαηά ηνπ άξζξνπ
10 παξ. 2 παξαγξαθή".
27. Πην άξζξν 39 ηνπ θ.λ. 489/1976 πξνζηίζεηαη παξ. 5 πνπ έρεη σο εμήο:
"5.Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξεί κέξνο ηεο θαηά ηελ παξ. 1 εηζθνξάο λα
δηαηίζεηαη ππέξ ηνπ Δπηθνπξηθνχ Θεθαιαίνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ. Κε φκνηα απφθαζε
θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ.
'Αξζξν 38:
1. Ρα ηδησηηθά ζρνιεία γεληθήο, ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηα θάζε είδνπο
θξνληηζηήξηα, ηα εξγαζηήξηα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ θαη νη ηδησηηθνί βξεθνλεπηαθνί θαη παηδηθνί ζηαζκνί
κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηα δίδαθηξα ηνπο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1996-1997 κέρξη ην πνζνζηφ επηά ηνηο
εθαηφ (7%) ζηα εηζπξαρζέληα δίδαθηξα ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1995-1996.
2. Ρα ηδησηηθά ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηα δίδαθηξα ηνπο
γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1996-1977 κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζηα εηζπξαρζέληα δίδαθηξα ηνπ
πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1995-1996.
3. Ρα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, πνπ απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο είλαη ηδξχκαηα ή ζσκαηεία, κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηα δίδαθηξα ηνπο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 19961997 έλαληη ησλ δηδάθηξσλ ζρνιηθνχ έηνπο 1995- 1996 θαη πέξαλ ηνπ πνζνζηνχ επηά ηνηο εθαηφ (7%)
αιιά κφλν κέρξη πνζνζηνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηηο λνκνζεηεκέλεο θαη αλειαζηηθέο δαπάλεο ηνπο. Ρα ελ
ιφγσ εθπαηδεπηήξηα ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηνπο ειεγθηέο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ηα ζηνηρεία
πνπ ηνπο δεηνχληαη, θαη κε ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη φηη ε γελφκελε αχμεζε δελ ππεξβαίλεη ην χςνο
ησλ λνκνζεηεκέλσλ θαη ησλ αλειαζηηθψλ δαπαλψλ ηνπο.
4. Πηελ έλλνηα ηνπ φξνπ δίδαθηξα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε θχζεο πνζά, πνπ
εηζπξάηηνληαη απφ ηα ηδησηηθά ζρνιεία γεληθήο, ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηα θάζε
είδνπο θξνληηζηήξηα, ηα εξγαζηήξηα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, ηνπο ηδησηηθνχο βξεθνλεπηαθνχο θαη
παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη απφ ηα ηδησηηθά ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα παξνρή πξνζζέησλ
ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη, κε ηελ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, φπσο ηξνθεία, έμνδα κεηαθνξάο δαπάλεο γηα
εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, κνπζηθήο ρνξνχ ή γηα θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα θιπ.
5. Ξιεξσκέο, πνπ ηπρφλ έρνπλ γίλεη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1996- 1997 κε ηελ πξννπηηθή
αχμεζεο, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ δνζεί έλαληη ησλ εηεζίσλ πνζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ρα επηπιένλ εηζπξαρζέληα πνζά επηζηξέθνληαη.
6. Νη ηδηνθηήηεο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ γεληθήο, ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
ησλ θάζε είδνπο θξνληηζηεξίσλ, ησλ εξγαζηεξίσλ ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, ησλ ηδησηηθψλ βξεθνλεπηαθψλ
θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη ησλ ηδησηηθψλ ηλζηηηνχησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηα

ηδξχκαηα ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ εηζπξάηηνπλ δίδαθηξα κε ηελ παξαπάλσ έλλνηα, θαηά
παξάβαζε ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν απφ πελήληα
ρηιηάδεο (50.000) δξαρκέο έσο πεληαθφζηεο (500.000) δξαρκέο αλά καζεηή γηα ηνλ νπνίν εηζπξάηηνληαη
ηα δίδαθηξα απηά. Ρν πξφζηηκν απηφ επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε.
7.
Πηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ππάγνληαη ζρνιεία ή θξνληηζηήξηα μέλσλ
γισζζψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζεη δηκεξείο κνξθσηηθέο ζπκβάζεηο ζπκθσλίεο, θαζψο θαη ζρνιεία πνπ
εθαξκφδνπλ κφλν μέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη δέρνληαη πξνο θνίηεζε κφλν καζεηέο μέλεο
ππεθνφηεηαο.
'Αξζξν 39:
1. Πηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 1514/1985 (ΦΔΘ 13Α ) πνπ επνπηεχνληαη απφ ην
πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη δηέπνληαη απφ ην λ. 1514/1985, ππάγεηαη απφ ηε ζχζηαζε ηεο θαη ε Διιεληθή
Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ( Δ.Δ.Α.Δ.) ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 1733/1987 (ΦΔΘ 171 Α).
2. Ρν κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ησλ εηδηθψλ ιεηηνπξγηθψλ επηζηεκφλσλ ηεο Δ.Δ.Α.Δ.
εμνκνηψλεηαη πιήξσο πξνο ην θαζεζηψο ησλ εηδηθψλ ιεηηνπξγηθψλ επηζηεκφλσλ ησλ εζληθψλ
εξεπλεηηθψλ θέληξσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην πνπξγείν Αλάπηπμεο.
3.
Ωο φξην ειηθίαο γηα ην δηνξηζκφ ζηηο βαζκίδεο ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ εηδηθψλ
ιεηηνπξγηθψλ επηζηεκφλσλ ζηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ( Δ.Δ.Α.Δ) θαη ζηνπο ινηπνχο
εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο, πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ λνείηαη ην φξην
ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 55/1995 (ΦΔΘ 40 Α)
4. Πην πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 θαη ζην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.
1733/1987 κεηά ηε ιέμε ".... ηνληίδνπζεο...." πξνζηίζεηαη νη ιέμεηο "... θαη κε ηνληηδνπζεο".
'Αξζξν 40:
Πηηο κηζζψζεηο ησλ ρεηκεξηλψλ θαη ζεξηλψλ θηλεκαηνγξάθσλ θα ζεάηξσλ νη πξνζεζκίεο ησλ
εδαθίσλ α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2041/1992 (ΦΔΘ 71 Α) φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2235/1994 (ΦΔΘ 145Α) παξαηείλνληαη απφ ηφηε πνπ έιεμαλ κέρξη ηελ 30ε
Κατνπ 1998.
Ζ ηζρχο ηεο δηάηαμεο απηήο αλαηξέρεη ζην ρξφλν ηζρχνο ηνπ λ.2235/1994. Θαηά ηεο
εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, πνπ εθδφζεθαλ θαη' εθαξκνγή ηνπ λ. 2041/1992, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην λ. 2235/1994, ιφγσ ιήμεο ηεο κίζζσζεο ρεηκεξηλψλ θαη ζεξηλψλ
θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ ρσξεί αλαθνπή ιφγσ ηεο εθ ηνπ λφκνπ παξάζηαζεο ησλ κηζζψζεσλ
απηψλ. Κε ηελ άζθεζε ηεο αλαθνπήο ρνξεγείηαη απφ ην δηθαζηή ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ
αλαζηνιή εθηέιεζεο.
(Πεκείσζε : Κε ηελ παξ. 22. ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 2741/99, ΦΔΘ-199 Α’ νξίδεηαη φηη : “α. Νη
κηζζψζεηο ησλ ρεηκεξηλψλ θαη ζεξηλψλ θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, πνπ έρνπλ παξαηαζεί ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 2496/1997 παξαηείλνληαη απφ ηφηε πνπ έιεμαλ κέρξη ηελ
31.12.2000. β. Θαηά ηεο εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ ιφγσ ιήμεο ηεο κίζζσζεο
ρεηκεξηλψλ θαη ζεξηλψλ θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ ρσξεί αλαθνπή ιφγσ ηεο εθ ηνπ λφκνπ
παξάηαζεο απηψλ ησλ κηζζψζεσλ. Κε ηελ άζθεζε ηεο αλαθνπήο ρνξεγείηαη απφ ην δηθαζηή ηνπ
Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ αλαζηνιή εθηέιεζεο”).
'Αξζξν 41:
Πην άξζξν 4 ηνπ λ. 2251/1994 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 12, πνπ έρεη σο εμήο:
"12. α. Θάζε πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο πξνηίζεηαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ

παξφληνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ απηήο λα δεηήζεη ηελ θαηαρψξηζε
ηνπ ζην εηδηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο.
Θαλέλαο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα πξνηείλεη ηε ζχλαςε ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ, εάλ
εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δελ εγγξαθεί ζην κεηξψν απηφ.
β. Ζ αλσηέξσ θαηαρψξηζε απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζεψξεζε ησλ αλαγθαίσλ
θνξνινγηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία θαη απνδεηθλχεηαη κε
βεβαίσζε πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
γ. Ν πνπξγφο Αλάπηπμεο κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ λα αξλείηαη γηα ζνβαξνχο
ιφγνπο ηελ εγγξαθή ή λα πξνβαίλεη ζε εθηφο ησλ θπξψζεσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο, πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαγξαθή απφ ην ελ ιφγσ κεηξψν, αλ δηαπηζησζεί
παξαβίαζε απφ ηνλ ελ ιφγσ πξνκεζεπηή ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Ζ δηαγξαθή απηή ζπλεπάγεηαη ηελ
απηνδίθαηε θαηάξγεζε ηεο ζχκβαζεο, ε δε απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηελ Έλσζε Ρξαπεδψλ θαη ζηελ
αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία.
δ.
Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηήξεζεο ηνπ πξναλαθεξζέληνο κεηξψνπ"
'Αξζξν 42:
1. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 πεξίπησζε β θαη παξάγξαθνο 4 πεξίπησζε γ' ηνπ
λ.1798/1951 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1542/1985, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ
εηζεγείηαη αθνχ εξεπλήζεη θαη βεβαησζεί φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.
2.Ρν πέκπην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1798/1951, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ
ην άξζξν 7 ηνπ λ. 1542/1985, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"εηδηθά γηα παξάβαζε ησλ αξρψλ πνπ δηαθεξχζζνληαη ζην άξζξν 2, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
εθηφο απφ ηε δηαγξαθή ή θαη αληί γηα απηή δηθαηνχηαη λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζην ζπκβνχιην ηηκήο
ηνπ άξζξνπ 15".
3. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 7α ηνπ λ. 1798/1951 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 7
ηνπ λ. 1542/1985,αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"6. Νη ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ ηειηθά ηελ ηδηνθηεζία ηεο εθεκεξίδαο πνπ θξίζεθε έλνρε
γηα παξάβαζε ησλ αξρψλ ηνπ άξζξνπ 2 ή, αλ αζσσζεί, ηελ ηδηνθηεζία ηεο εθεκεξίδνο ηεο νπνίαο ε
αίηεζε απνξξίθζεθε.
'Αξζξν 43: Έλαξμε ηζρχνο
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.
Ξαξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ηελ
εθηέιεζε ηνπ σο λφκνπ ηνπ Θξάηνπο.

