Π.Γ. 190/06 (ΦΔΚ – 196 Α/14-9-2006): Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο
ζηελ
Οδεγία
2002/92/Δ.Κ.
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή
δηακεζνιάβεζε (L 9/15.1.2003).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο
α) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1338/1983 (Φ.Δ.Κ. Α/34) φπσο
αληηθαηαζηάζεθε αληηζηνίρσο απφ ην άξζξν 65 ηνπ λ. 1892/1990
(Φ.Δ.Κ. Α/101) β) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1338/1983, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 6 παξ. 4 ηνπ λ. 1440/1984 (Φ.Δ.Κ.
Α/70) θαη ηξνπνπνηήζεθε δηαδνρηθψο κε ηα άξζξα 7 ηνπ Ν.
1775/1988 (Φ.Δ.Κ. Α/101), 31 ηνπ λ. 2076/1992 (Φ.Δ.Κ. Α/130), 19
ηνπ λ. 2367/1995 (Φ.Δ.Κ. Α/261), 22 ηνπ λ. 2789/2000 (Φ.Δ.Κ.
Α/21) θαη 48 ηνπ λ. 3427/2005 (Φ.Δ.Κ. Α/312) θαη γ) ηνπ άξζξνπ
δεπηέξνπ ηνπ λ. 2077/1992 (Φ.Δ.Κ. Α/136),
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ
Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Φ.Δ.Κ. Α/98),
3.
Σελ ππ’ αξηζκ. Γ15/Α/Φ19/4040/27.2.2006 απφθαζε ηνπ
Πξσζππνπξγνχ
θαη
ηνπ
Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο
«Αλάζεζε
αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνχο Αλάπηπμεο Αλαζηάζην Νεξάληδε
θαη Ισάλλε Παπαζαλαζίνπ»,
4. Σελ νδεγία 2002/92/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 2002 «ζρεηηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή
δηακεζνιάβεζε» (ΔΔΔΚ L 9), πξνο ελαξκφληζε κε ηελ νπνία
εθδίδεηαη ην δηάηαγκα απηφ,
5. Όηη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή πξνυπνινγηζκνχ Ν.Π.Γ.Γ.,

6. Σηο ππ’ αξηζκ. Γ 127/26.5.2006 θαη Γ 171/29.6.2006 γλσκνδνηήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κεηά απφ πξφηαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Γηθαηνζχλεο θαη ηνπ
Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο, απνθαζίδνπκε:

Άξζξν 1
Πεδίν εθαξκνγήο
(άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο)
1.Σν δηάηαγκα απηφ ξπζκίδεη ηελ αλάιεςε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ αζθαιηζηηθήο θαη αληαζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο απφ
θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ή
επηζπκνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Διιάδα.
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε
πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο γηα αζθαιηζηηθέο
ζπκβάζεηο, εθφζνλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο ζπληξέρνπλ,
ζσξεπηηθά:
α) ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε απαηηεί κφλν γλψζε ηεο παξερφκελεο
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο,
β) ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δελ είλαη ζχκβαζε αζθάιηζεο δσήο,
γ) ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δελ θαιχπηεη θαλελφο είδνπο αζηηθή
επζχλε,
δ) ε θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ δελ είλαη ε
αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε,
ε) ε αζθάιηζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνο ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία
πνχ παξέρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε πξνκεζεπηή, εθφζνλ ε ελ ιφγσ
αζθάιηζε θαιχπηεη:
αα) ηνλ θίλδπλν βιάβεο, απψιεηαο, ή δεκίαο αγαζψλ πνπ παξέρεη ν
πξνκεζεπηήο απηφο, ή
ββ) ηελ δεκία ή απψιεηα απνζθεπψλ θαη άιινπο θηλδχλνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ηαμίδη γηα ην νπνίν έγηλε θξάηεζε απφ ηνλ
πξνκεζεπηή απηφλ, αθφκε θαη αλ ε αζθάιηζε θαιχπηεη αζθάιηζε
δσήο ή θηλδχλνπο αζηηθήο επζχλεο, ππφ ηνλ φξν φηη ε αζθαιηζηηθή

απηή θάιπςε είλαη παξεπφκελε ηεο θχξηαο θάιπςεο, πνπ αθνξά
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηαμίδη,
ζη) ην πνζφ ηνπ εηήζηνπ αζθαιίζηξνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πεληαθφζηα
(500) επξψ θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ
ελδερνκέλσλ
αλαλεψζεσλ,
δελ
ππεξβαίλεη πεξίνδν πέληε (5) εηψλ.
3. Οη δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο
ππεξεζίεο αζθαιηζηηθήο θαη αληαζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο πνπ
παξέρνληαη ζε ζρέζε κε θηλδχλνπο θαη ππνρξεψζεηο εθηφο ησλ νξίσλ
ηεο Κνηλφηεηαο. Με ηελ επηθχιαμε ηεο ηζρχνο δηαηάμεσλ εηδηθψλ
λφκσλ, ε αλάπηπμε ζηελ Διιεληθή αγνξά αζθαιηζηηθήο ή
αληαζθαιηζηηθήο
δηακεζνιαβεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
απφ
δηακεζνιαβεηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζε ηξίηε ρψξα θαη εξγαδφκελνπο
ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο παξνρήο
ππεξεζηψλ, γίλεηαη ππφ φξνπο ίζεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ
πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ή εμνπζηνδνηήζεθαλ λα αζθήζνπλ
δξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο ζηελ Διιεληθή
αγνξά.
Γηαηάμεηο εηδηθψλ λφκσλ, πνπ πξνβιέπνπλ αλάπηπμε ζηελ Διιεληθή
αγνξά
αζθαιηζηηθήο
ή
αληαζθαιηζηηθήο
δηακεζνιαβεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα δηακεζνιαβεηέο
εγθαηεζηεκέλνπο ζε Σξίηε ρψξα θαη εξγαδφκελνπο ζηελ Διιεληθή
επηθξάηεηα, ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, εθφζνλ
εμαζθαιίδεηαη ε ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ή
εμνπζηνδνηήζεθαλ λα αζθήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθήο
δηακεζνιάβεζεο ζηελ Διιεληθή αγνξά.

Άξζξν 2
Οξηζκνί
(άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο)
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ:
1. σο «αζθαιηζηηθή επηρείξεζε» λνείηαη ε επηρείξεζε πνπ έρεη ιάβεη
δηνηθεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3,14,15,20 θαη
ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ.δ. 400/1970 (Φ.Δ.Κ. Α/10) φπσο
ηζρχεη ή ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηεκα ζχκθσλα κε ηελ παξ. Α ηνπ
άξζξνπ 42α ηνπ λ.δ. 400/1970 ή δξαζηεξηνπνηείηαη κε ειεχζεξε

παξνρή ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.Α ηνπ άξζξνπ 42β ηνπ λ.δ.
400/1970, φπσο ηζρχεη.
2. σο «αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε» λνείηαη ε επηρείξεζε, πιελ ησλ
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
ηξίηεο ρψξαο, ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη ζηελ
απνδνρή θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο έρεη αζθαιίζεη αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε, αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ηξίηεο ρψξαο ή άιιε
αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε.
3. σο «αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε» λνείηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα
είηε παξνπζίαζεο, πξφηαζεο, παξνρήο πξνπαξαζθεπαζηηθψλ
εξγαζηψλ γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ αζθάιηζεο ή ζχλαςεο απηψλ ή
παξνρήο ζπλδξνκήο θαηά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ελ
ιφγσ ζπκβάζεσλ, ηδίσο ζε πεξίπησζε επειεχζεσο ηνπ αζθαιηζηηθνχ
θηλδχλνπ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ ζεσξνχληαη σο αζθαιηζηηθή
δηακεζνιάβεζε, φηαλ αζθνχληαη απφ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή απφ
ππάιιειν αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ζρέζε
εξγαζίαο κε απηήλ θαη ν νπνίνο ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε ηεο
επηρείξεζεο απηήο.
[Αξρή Σξνπνπνίεζεο]
Καη’
εμαίξεζε,
ππάιιεινο
αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο
ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα αζθεί πξάμεηο αζθαιηζηηθήο
δηακεζνιάβεζεο, ρσξίο λα ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,
εθφζνλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ απφ ηηο πξάμεηο απηέο δελ
ππεξβαίλνπλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000)
επξψ – ΠΡΟΘ. ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΗ
ΠΑΡ. 3 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 15 ΣΟΤ Ν.
3557/07, ΦΔΚ-100 Α [Σέινο Σξνπνπνίεζεο]
Γελ ζεσξνχληαη σο αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε νη δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ πεξηζηαζηαθή παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην
πιαίζην ηεο άζθεζεο άιιεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ππφ ηνλ
φξν φηη ζθνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη ε ζπλδξνκή ηνπ
πειάηε ζηε ζχλαςε ή ηελ εθηέιεζε αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, θαζψο
θαη ε θαη’ επάγγεικα δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ δεκηψλ αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο ή νη δξαζηεξηφηεηεο εθηίκεζεο θαη δηαθαλνληζκνχ
δεκηψλ.
4. σο «αληαζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε» λνείηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα
παξνπζίαζεο, πξφηαζεο, παξνρήο πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ
γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ αληαζθάιηζεο ή ζχλαςεο απηψλ ή θάζε
δξαζηεξηφηεηα παξνρήο ζπλδξνκήο θαηά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθηέ-

ιεζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ, ηδίσο ζε πεξίπησζε επειεχζεσο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ ζεσξνχληαη σο αληαζθαιηζηηθή
δηακεζνιάβεζε, φηαλ αζθνχληαη απφ αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή
απφ ππάιιειν αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε
ζρέζε εξγαζίαο κε απηήλ θαη ν νπνίνο ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε ηεο
επηρείξεζεο απηήο.
Γελ
ζεσξνχληαη
σο
αληαζθαιηζηηθή
δηακεζνιάβεζε
νη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ πεξηζηαζηαθή παξνρή
πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο άιιεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, ππφ ηνλ φξν φηη ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο
δελ είλαη ε ζπλδξνκή ηνπ πειάηε ζηε ζχλαςε ή ηελ εθηέιεζε
αληαζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ε θαη’ επάγγεικα δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ δεκηψλ έλαληη αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, θαζψο θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο εθηίκεζεο θαη δηαθαλνληζκνχ δεκηψλ.
5.
σο «αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ή αζθεί κε ακνηβή δξαζηεξηφηεηεο
αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο.
6. σο «αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ή αζθεί κε ακνηβή δξαζηεξηφηεηεο
αληαζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο.
7. σο «ζπλδεδεκέλνο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο» λνείηαη θάζε
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα αζθαιηζηηθήο
δηακεζνιάβεζεο εμ νλφκαηνο θαη γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο ή πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ,
εθφζνλ ηα ζρεηηθά αζθαιηζηηθά πξντφληα δελ είλαη αληαγσληζηηθά
κεηαμχ ηνπο, αιιά ην νπνίν δελ εηζπξάηηεη ηα αζθάιηζηξα ή ηα πνζά
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ πειάηε θαη ελεξγεί ππφ ηελ πιήξε επζχλε
ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα πξντφληα πνπ αθνξά
θάζε κία απφ απηέο.
Θεσξείηαη, επίζεο, σο ζπλδεδεκέλνο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ν
νπνίνο ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ γηα ηα πξντφληα πνπ αθνξνχλ θάζε κηα απφ απηέο,
θάζε πξφζσπν πνπ αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο ε νπνία είλαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνο ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή
ηνπ δξαζηεξηφηεηα, φηαλ ε αζθάιηζε απνηειεί ζπκπιήξσκα ησλ
αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο θχξηαο
απαζρφιεζήο ηνπ θαη ην νπνίν δελ εηζπξάηηεη νχηε ηα αζθάιηζηξα
νχηε ηα πνζά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ πειάηε.
8. σο «κεγάινη θίλδπλνη» λννχληαη νη θίλδπλνη πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξ.3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.δ. 400/1970, φπσο ηζρχεη.

9. σο «θξάηνο κέινο θαηαγσγήο» λνείηαη: α) εάλ ν δηακεζνιαβεηήο
είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν δηακέλεη θαη ζην
νπνίν αζθεί ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο.
β) εάλ ν δηακεζνιαβεηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, 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.
10. σο «θξάηνο κέινο ππνδνρήο» λνείηαη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν
ν αζθαιηζηηθφο ή ν αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο έρεη
ππνθαηάζηεκα ή παξέρεη ππεξεζίεο.
11. σο «αξκφδηα αξρή» λνείηαη ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ιδησηηθήο
Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3229/2004 (Φ.Δ.Κ.
Α/38).
12. σο «ζηαζεξφ ελαπφζεκα» λνείηαη θάζε κέζν πνπ παξέρεη ζηνλ
πειάηε
ηε
δπλαηφηεηα
λα
απνζεθεχεη
πιεξνθνξίεο
πνπ
απεπζχλνληαη πξνζσπηθά ζε απηφλ, θαηά ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα
αλαθέξεηαη επρεξψο ζε απηέο γηα εχινγν ελ φςεη ησλ ζθνπψλ ησλ
πιεξνθνξηψλ, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πνπ επηηξέπεη ηελ αθξηβή
αλαπαξαγσγή ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ.
Δηδηθφηεξα, ζην «ζηαζεξφ ελαπφζεκα» ζπκπεξηιακβάλνληαη δηζθέηεο,
CD-ROM, DVD θαη ν ζθιεξφο δίζθνο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
ησλ πειαηψλ, φπνπ απνζεθεχεηαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ελψ
δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ, εθηφο αλ νη
ηζηνζειίδεο απηέο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην
πξνεγνχκελν εδάθην.

Άξζξν 3
Εγγξαθή ζε κεηξών
(άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο)
1. Ο αζθαιηζηηθφο θαη αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο εγγξάθεηαη
ζην κεηξψν πνπ ηεξείηαη απφ ηα Δπαγγεικαηηθά Δπηκειεηήξηα ή απφ
ηα Δπαγγεικαηηθά Σκήκαηα ησλ Δληαίσλ Δπηκειεηεξίσλ, ζηελ
πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ έρεη απηφο ηελ εκπνξηθή ή επαγγεικαηηθή
θαηνηθία ηνπ. Ο ζπλδεδεκέλνο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο
εγγξάθεηαη ζην κεηξψν ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ή ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Μηθηνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ

πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ έρεη απηφο ηελ εκπνξηθή ή επαγγεικαηηθή
θαηνηθία ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 1569/1985, φπσο
ηζρχεη. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ
δηακεζνιαβεηή, απαηηείηαη πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηεο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο ή ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ππφ ηελ πιήξε
επζχλε ησλ νπνίσλ απηφο ελεξγεί θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη ξεηά ε
ηδηφηεηά ηνπ σο ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή.
2. Σν λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα αζθαιηζηηθήο ή
αληαζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα ζπλδεδεκέλνπ
αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή, εγγξάθεηαη ζε εηδηθή κεξίδα ηνπ
κεηξψνπ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζηελ νπνία θαη θαηαρσξίδεηαη
ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί ηε δηνίθεζή ηνπ ή ζε πεξίπησζε
ζπιινγηθήο δηνίθεζεο, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη κέιε ηεο
δηνίθεζεο
θαη
είλαη
ππεχζπλα
γηα
ηηο
δξαζηεξηφηεηεο
δηακεζνιάβεζεο. Σν λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα
αζθαιηζηηθήο
ή
αληαζθαιηζηηθήο
δηακεζνιάβεζεο,
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αζθεί
δξαζηεξηφηεηα
ζπλδεδεκέλνπ
αζθαιηζηηθνχ
δηακεζνιαβεηή,
θνηλνπνηεί ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ην λφκηκα επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε
ηελ νπνία νξίδεηαη φηη ηελ πξαγκαηηθή δηνίθεζε ησλ ζρεηηθψλ
δηακεζνιαβεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ
πξφζσπν.
3. Σν νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην ή ην Δπαγγεικαηηθφ Σκήκα
ηνπ Δληαίνπ Δπηκειεηήξηνπ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ δηαηεξεί ν
δηακεζνιαβεηήο ηελ εκπνξηθή ή επαγγεικαηηθή θαηνηθία ηνπ, εθδίδεη
δειηίν ηαπηφηεηαο αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή
θαη ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή. ην δειηίν απηφ
αλαθέξνληαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ, ην φλνκα θαη ην επψλπκν ηνπ
δηακεζνιαβεηή ή ε εηαηξηθή επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε
δηεχζπλζή ηνπ, ν αξηζκφο κεηξψνπ θαη, εάλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ
πξφζσπν, ηα νλφκαηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2.
Ο αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο θαη ν
ζπλδεδεκέλνο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο νθείιεη λα επηζηξέςεη
ην αλσηέξσ δειηίν ζηελ αξρή πνπ ην εμέδσζε φηαλ ιήμεη ε ηζρχο
ηνπ ή φηαλ απηφο δηαγξαθεί απφ ην νηθείν κεηξψν.
Αλ ν αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο θαη ν
ζπλδεδεκέλνο
αζθαιηζηηθφο
δηακεζνιαβεηήο
αζθνχλ
ηηο
δηακεζνιαβεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο
εγθαηάζηαζεο ή ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε άιιν θξάηνο ή
θξάηε, ζην κεηξψν αλαθέξνληαη επίζεο ην θξάηνο ή ηα θξάηε απηά.

4. Η Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ (Κ.Δ.Δ.) νξγαλψλεη θαη ηεξεί
γεληθφ κεηξψν αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ
θαη ζπλδεδεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ζην νπνίν
θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ πνπ
πεξηέρνληαη ζηα κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηα νηθεία Δπηκειεηήξηα.
ην γεληθφ απηφ κεηξψν εγγξάθνληαη θαη νη αζθαιηζηηθνί θαη
αληαζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο ή ζπλδεδεκέλνη αζθαιηζηηθνί
δηακεζνιαβεηέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε άιιν θξάηνο θαη
πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ Διιάδα. Σα ζηνηρεία απηψλ
ησλ δηακεζνιαβεηψλ απνζηέιινληαη ζηελ Κεληξηθή ΄Έλσζε
Δπηκειεηεξίσλ απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην.
5. Κάζε Δπηκειεηήξην πνπ ηεξεί κεηξψν αζθαιηζηηθψλ θαη
αληαζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ
δηακεζνιαβεηψλ, απνζηέιιεη ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ
ειεθηξνληθά αλά πάζα ζηηγκή ηα θαηαρσξηδφκελα ζην κεηξψν ηνπ
ζηνηρεία. Η θαηαρψξηζε απηή γίλεηαη αηειψο.
6. Ο αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ν
ζπλδεδεκέλνο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο νθείιεη λα ελεκεξψλεη
ακέζσο ην νηθείν κεηξψν γηα θάζε κεηαβνιή, ε νπνία αθνξά ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην κεηξψν. Δπίζεο ν
ζπλδεδεκέλνο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη
ακέζσο ην κεηξψν φηη πξνηίζεηαη λα αζθήζεη δξαζηεξηφηεηα
αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ κεζνιαβεηή ή λα δηαθφςεη απηήλ,
πξηλ απφ ηελ δήισζε έλαξμεο ή δηαθνπήο, αληίζηνηρα. Αληίζηνηρε
ππνρξέσζε έρνπλ θαη ε αζθαιηζηηθή ή νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο,
ππφ ηελ πιήξε επζχλε ησλ νπνίσλ, ελεξγεί ν ζπλδεδεκέλνο
αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο.
7. Αζθαιηζηηθνί θαη αληαζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο ή ζπλδεδεκέλνη
αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν κεηξψν ηνπ
αξκνδίνπ Δπηκειε-ηήξηνπ κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε
νιφθιεξε ηελ Κνηλφηεηα, ηφζν ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο φζν θαη ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
8. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6, αζθαιηζηηθή θαη αληαζθαιηζηηθή
δηακεζνιάβεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηακεζνιάβεζεο απφ
ζπλδεδεκέλνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο, αζθνχλ ηα πξφζσπα
πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην νηθείν κεηξψν ησλ αξκνδίσλ
Δπηκειεηεξίσλ.

Άξζξν 4
Απαηηνύκελα επαγγεικαηηθά πξνζόληα
(άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο)
1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο πνπ δεηεί ηελ εγγξαθή ηνπ ζην νηθείν
κεηξψν σο αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, ππνβάιιεη ηα αθφινπζα:
Α. Αλ πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα κειέηεο ηεο αγνξάο, παξνπζίαζεο
θαη πξφηαζεο ιχζεσλ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ
πειάηε ή ησλ πειαηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ
κε αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή αζθαιηζηηθνχο πξάθηνξεο ή κεζίηεο ή
ζπληνληζηέο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ, γηα ηελ δηεχξπλζε ησλ
εξγαζηψλ ηνπο (αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο) έλαληη ακνηβήο:
α) απνιπηήξην ιπθείνπ ή εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ή
ηζνδχλακνπ ζρνιείνπ, ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
β) πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ
έρεη θαηαδηθαζζεί ζε θπιάθηζε ηνπιάρηζην ηξηψλ κελψλ γηα έγθιεκα
θαηά ηεο πεξηνπζίαο ή ζρεηηδφκελν κε ρξεκαηνπηζησηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα γηα αηζρξνθέξδεηα, απάηε, απηζηία,
δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία, εθβίαζε, θινπή, ιαζξεκπνξία,
πιαζηνγξαθία, ππεμαίξεζε θαη θαζ’ ππνηξνπή έθδνζε αθάιππησλ
επηηαγψλ,
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,
[Αξρή Σξνπνπνίεζεο]
ε) έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη θαηέρεη γεληθέο εκπνξηθέο ή
επαγγεικαηηθέο γλψζεηο - ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΔΡ. ε ΣΗ ΠΑΡ. 1Α ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ 4 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 3α ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Ν. 3557/07, ΦΔΚ100 Α’ [Σέινο Σξνπνπνίεζεο]
(Με ηελ παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’,
νξίδεηαη όηη : «β) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, ε νπνία
εθδίδεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο, θαζνξίδνληαη ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο γεληθέο
εκπνξηθέο ή επαγγεικαηηθέο γλψζεηο ησλ ππνςήθησλ αζθαιηζηηθψλ
θαη
αληαζθαιηζηηθψλ
δηακεζνιαβεηψλ,
ησλ
ζπλδεδεκέλσλ
αζθαιηζηηθψλ
θαη
αληαζθαιηζηηθψλ
δηακεζνιαβεηψλ,
ησλ

ππαιιήισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ππαιιήισλ
επηρεηξήζεσλ αζθαιηζηηθήο θαη αληαζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο,
θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ππνρξέσζε
πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ»).
ζη) έγγξαθν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη έρεη ζπλάςεη αζθάιηζε
επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο, ε νπνία θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ
εδάθνπο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε ζχκβαζε αλάινγεο
εγγχεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο ηνπ γηα πνζφ ηνπιάρηζηνλ 1.000.000 επξψ γηα θάζε απαίηεζε θαη ζπλνιηθά 1.500.000
επξψ θαη’ έηνο γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο. Η αζθάιηζε απηή δελ
απαηηείηαη, αλ ε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή ή άιιε επηρείξεζε
επ’ νλφκαηη ηεο νπνίαο ελεξγεί ή απφ ηελ νπνία έρεη εμνπζηνδνηεζεί
λα ελεξγεί ν αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο, έρεη
παξάζρεη ηελ αζθάιηζε απηή ή έρεη αλαιάβεη πιήξσο ηελ επζχλε γηα
ηηο ελέξγεηέο ηνπ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ηα αλσηέξσ
πνζά αλαπξνζαξκφδνληαη θάζε πέληε ρξφληα, πξνθεηκέλνπ λα
ιακβάλεηαη ππφςε ε εμέιημε ηνπ Δπξσπατθνχ δείθηε ηηκψλ
θαηαλαισηή φπσο δεκνζηεχεηαη ζηελ Eurostat. H πξψηε
αλαπξνζαξκνγή ζα γίλεη κεηά ηελ 15ε Ιαλνπαξίνπ 2008.
Ο αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο ζπλδέεηαη κε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή
αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα ή κεζίηε ή ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ κε ζχκβαζε έξγνπ, δελ δηθαηνχηαη φκσο λ’
αληηπξνζσπεχεη αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα ή
κεζίηε θαη λα ππνγξάθεη αζθαιηζηήξηα. Αληίζεηε ζπκθσλία είλαη
άθπξε.
Η αζθαιηζηηθή επηρείξεζε κπνξεί, κε εηδηθή ζπκθσλία λ’ αλαζέηεη
ζηνλ αζθαιηζηηθφ ζχκβνπιν ηελ είζπξαμε αζθαιίζηξσλ.
B. Αλ πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο έλαληη ακνηβήο (i) παξνπζίαζεο,
πξφηαζεο, πξνπαξαζθεπήο, πξνζππνγξαθήο ή ζχλαςεο απφ ηνλ ίδην
ή κέζσ άιινπ θαη γηα ινγαξηαζκφ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ
αζθαιηζηηθψλ ή κεζηηηθψλ επηρεηξήζεσλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ
(αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο), (ii) θέξεη ζε επαθή αζθαιηδφκελνπο ή
αληαζθαιηδφκελνπο θαη αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο
θαη’ εληνιή ηνπ αζθαιηδφκελνπ, ρσξίο δέζκεπζε σο πξνο ηελ
επηινγή ηεο αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, έλαληη
ακνηβήο θαηαβαιιφκελεο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο, (iii) δηελέξγεηαο φισλ ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ
εξγαζηψλ γηα ηε ζχλαςε αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ
ζπκβάζεσλ, παξαιαβήο ηεο απνδνρήο ηεο αζθαιηζηηθήο ή
αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ αζθαιηδφκελνπ ή
αληαζθαιηδνκέλνπ θαη παξνρήο βνήζεηαο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
εθηέιεζή ηεο, ηδίσο θαηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο
(κεζίηεο αζθαιίζεσλ).

α. Σα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξ. α-ζη ηνπ
εδαθίνπ Α,
β. έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη:
i) έρεη εξγαζζεί επί ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ έηε σο αζθψλ ηελ
δηεχζπλζε ζε επηρείξεζε αζθαιηζηηθήο πξαθηνξείαο ή κεζηηείαο ή σο
κεζίηεο αζθαιίζεσλ ή σο ζπληνληζηήο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ή
αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο, ππάιιεινο ζε επηρεηξήζεηο αζθαιηζηηθήο
κεζηηείαο ή πξαθηνξείαο ή ζπληνληζκνχ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ή
αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα ή ζην
εμσηεξηθφ, ή
ii) αζθεί ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ πεξ. i, εθφζνλ έρεη εηδηθή εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο
ζε αζθαιηζηηθά ζέκαηα, ή
γ) έρεη εξγαζζεί επί δχν έηε κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
πξναλαθεξφκελεο ηδηφηεηεο, εθφζνλ έρεη πηπρίν Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο
ή ηζνηίκνπ ηεο αιινδαπήο, ή
δ) έρεη εξγαζζεί επί έλα ρξφλν σο αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο, αλ
έρεη κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο ρξφλνπ ζε
αζθαιηζηηθά ζέκαηα, ή
ε) έρεη δηαηειέζεη επί δχν ρξφληα σο λφκηκνο αληηπξφζσπνο ή
εθπξφζσπνο
ή
δηαρεηξηζηήο
εηαηξείαο
πνπ
είλαη
λφκηκνο
αληηπξφζσπνο αιινδαπήο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα ή
γεληθφο δηεπζπληήο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο.
2. Γηα ηελ εγγξαθή δηακεζνιαβεηή σο αζθαιηζηηθνχ ή
αληαζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή κεζίηε αζθαιίζεσλ ή αληαζθαιίζεσλ
ζην νηθείν κεηξψν, απαηηείηαη επηπιένλ ε θαηνρή γεληθψλ εκπνξηθψλ
ή επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ πνπ απνδεηθλχνληαη θαηά ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηα άξζξα 7 παξ.1ε θαη 15α παξ.3 ηνπ λ.
1569/1985, φπσο ηζρχεη.
3. Γηα ηελ εγγξαθή ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ζην
νηθείν κεηξψν ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3, ε
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα ηεο νπνίαο
δηαζέηεη, νθείιεη λα θαηαζέζεη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην βεβαίσζε κε
ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε Α ή, φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν θαη ηεο
παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε Β. Αλ ν ζπλδεδεκέλνο αζθαιηζηηθφο
κεζνιαβεηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξέπεη επηπιένλ λα πιεξνχληαη
θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.

4. Γηα ηελ εγγξαθή ζην νηθείν κεηξψν λνκηθνχ πξνζψπνπ σο
αζθαιηζηηθνχ θαη αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή θαη ζπλδεδεκέλνπ
αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν Α, εδ. α-ζη, αληίζηνηρα, αθνξνχλ:
α. ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί ηε δηνίθεζή ηνπ ή ζε πεξίπησζε
ζπιινγηθήο δηνίθεζεο ην ή ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη κέιε ηεο
δηνίθεζεο θαη δηαρεηξίδνληαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο,
β. ηνπο ππαιιήινπο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
άκεζα ζηελ αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε ή
δξαζηεξηνπνηνχληαη σο ζπλδεδεκέλνη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο.
5. Σα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά
ππνβάιινληαη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ην νπνίν θαη πξνβαίλεη ζηνλ
αλαγθαίν γηα ηελ εγγξαθή ή αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο, έιεγρφ ηνπο.
6. ε θάζε πεξίπησζε, ε αξκφδηα αξρή νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη
φια ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ αζθαιηζηηθή ή
αληαζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα ηηο
γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ, θαηά πεξίπησζε, απαηηνχληαη γηα ηελ
άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.
7. Γηα ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
αζθαιηζηηθήο
θαη
αληαζθαιηζηηθήο
δηακεζνιάβεζεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ
αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή πξέπεη λα πιεξνχληαη ζε κφληκε βάζε
νη επαγγεικαηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν απηφ. Οη
πξνυπνζέζεηο απηέο ειέγρνληαη απφ ην αξκφδην Δπηκειεηήξην αλά
ηξηεηία. ε θάζε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
απηέο ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν.
Δθφζνλ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηελεξγεί δηαζπλνξηαθέο
αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο
Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο ελεκεξψλεη ην Κξάηνο ππνδνρήο γηα ηε
δηαγξαθή απηή, κε φια ηα πξφζθνξα κέζα.
Σν
αξκφδην
Δπηκειεηήξην
ρνξεγεί
ζηνλ
αζθαιηζηηθφ
ή
αληαζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή έγγξαθν, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζηα Μεηξψα θαη
ηνπιάρηζηνλ ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 1
ζηνηρεία α & β θαη ζηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ην φλνκα ή ηα
νλφκαηα ηνπ θπζηθνχ ή ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο.
8. Ο πειάηεο, θαηαβάιινληαο θαιφπηζηα ην αζθάιηζηξν ζηνλ
αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ
πξνο ηνλ αζθαιηζηή θαη αλ αθφκε ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο

δελ απνδψζεη ην αζθάιηζηξν ζηνλ αζθαιηζηή, εθηφο αλ ν πειάηεο,
ελεξγψληαο κε δφιν θαηαβάιεη ην αζθάιηζηξν ζε αζθαιηζηηθφ
δηακεζνιαβεηή, ν νπνίνο δελ έρεη εμνπζία απφ ηελ αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε λα εηζπξάηηεη αζθάιηζηξα. ε θάζε πεξίπησζε ην βάξνο
ηεο απφδεημεο ηνπ δφινπ ηνπ πειάηε θέξεη ν αζθαιηζηήο.
Ο αζθαιηζηήο ή αληαζθαιηζηήο, θαηαβάιινληαο ρξεκαηηθά πνζά
ζηνλ αζθαιηζηηθφ ή αληαζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ππέξ ηνπ
αζθαιηζκέλνπ, δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ παξά
κφλνλ αλ ν πειάηεο εηζπξάμεη πξάγκαηη ηα ρξεκαηηθά πνζά.

Άξζξν 5
Δηαηήξεζε θεθηεκέλωλ δηθαηωκάηωλ
(άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο)
Σα πξφζσπα πνπ αζθνχζαλ, πξηλ απφ ηνλ επηέκβξην 2000
δξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή θαη
είραλ εγγξαθεί ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, κε επίπεδν
θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο αληίζηνηρν εθείλνπ πνπ απαηηεί ην δηάηαγκα
απηφ, εγγξάθνληαη απηφκαηα ζην κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο
πεξίπησζεο ζη, ηεο παξ. 1Α ηνπ άξζξνπ 4.
Σα πξφζσπα πνπ αζθνχζαλ απφ ην επηέκβξην 2000 κέρξη θαη ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, δξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθνχ
ή αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή θαη είραλ εγγξαθεί ζε κεηξψν,
επαλεγγξάθνληαη ζ’ απηφ κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ,
εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1569/1985
θαη ηεο πεξίπησζεο ζη, ηεο παξ. 1Α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο.
[Αξρή Σξνπνπνίεζεο]
Οη
ζπληνληζηέο
αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ
πνπ
αζθνχζαλ
απνδεδεηγκέλα ην επάγγεικα απηφ πξηλ απφ ηελ 16ε Μαΐνπ 1997 θαη
είραλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζε κεηξψν ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ
λ. 1569/1985 (ΦΔΚ 183 Α΄), φπσο ηζρχεη, θαη ην άξζξν 36
παξάγξαθνο 31 ηνπ λ. 2496/1997 θαη εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ην
επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, κπνξνχλ λα
εγγξαθνχλ ζην νηθείν κεηξψν αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ κέρξη
ηελ 30ή Ινπλίνπ 2007, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο
πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1Α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο –

ΑΝΣΙΚ. ΣΟΤ ΣΡΙΣΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Ν. 3557/07, ΦΔΚ-100 Α’ [Σέινο Σξνπνπνίεζεο]
Η απφδεημε ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο απηνχ γίλεηαη κε ηελ
ππνβνιή ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, πνπ είρε
ζπλαθζεί πξηλ απφ ηελ 16 Μαΐνπ 1997 ή ζρεηηθήο βεβαίσζεο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο φηη ν ελδηαθεξφκελνο είρε ππνβάιεη δήισζε
άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο.

Άξζξν 6
Γλωζηνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ζε
άιια θξάηε κέιε.
(άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο)
1. Αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ν νπνίνο
πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ γηα πξψηε θνξά ζηελ
Διιάδα ή ζε πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε κε θαζεζηψο ειεχζεξεο
εγθαηάζηαζεο ή ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ελεκεξψλεη ηελ
Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο.
Δληφο πξνζεζκίαο ελφο κελφο κεηά ηελ ελεκέξσζε απηή, ε Δπηηξνπή
Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο γλσζηνπνηεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ
θξαηψλ κειψλ ππνδνρήο πνπ ην επηζπκνχλ, ηελ πξφζεζε ηνπ
αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή θαη ελεκεξψλεη
ηαπηφρξνλα ηνλ ελδηαθεξφκελν δηακεζνιαβεηή.
Ο αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα
αξρίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ έλα κήλα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηά
ηελ νπνία πιεξνθνξήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ιδησηηθήο
Αζθάιηζεο γηα ηε γλσζηνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν
εδάθην. Ο δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα αξρίζεη ακέζσο ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπ αλ ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο δελ επηζπκεί λα
ιακβάλεη ηε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε.
2. Αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο εγγεγξακκέλνο
ζε κεηξψν άιινπ θξάηνπο κέινπο, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα
κε θαζεζηψο ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο ή ειεχζεξεο παξνρήο
ππεξεζηψλ, εθφζνλ ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο
ηνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ιδησηηθήο

Αζθάιηζεο ηελ πξφζεζή ηνπ λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα θαη
έρεη παξέιζεη έλαο κήλαο απφ ηε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε.
Καηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο πξφζεζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ
Διιάδα κε θαζεζηψο ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο ή ειεχζεξεο παξνρήο
ππεξεζηψλ ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο
ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο ηεο
εκεδαπήο ην φλνκα θαη ην επψλπκν ηνπ δηακεζνιαβεηή ή ηελ
εηαηξηθή επσλπκία ηνπ, ηε δηεχζπλζή ηνπ, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ
θαη ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία απηφο δξαζηεξηνπνηείηαη.
ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο γηα ηνλ λφκηκν αληηπξφζσπν, ηνλ εηδηθφ
αληηπξφζσπν ή ηνλ θνξνινγηθφ αληηπξφζσπν.

Άξζξν 7
Αξκόδηεο Αξρέο
(άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο)
1. Αξκφδηα αξρή γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο,
νξίδεηαη ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο.
2.
Σν
κεηξψν
ησλ
αζθαιηζηηθψλ
θαη
αληαζθαιηζηηθψλ
δηακεζνιαβεηψλ ηεξείηαη απφ ηα αξκφδηα Δπηκειεηήξηα.

Άξζξν 8
Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ θξαηώλ κειώλ
(άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο)
1. Η Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο
αξκφδηεο αξρέο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.
2. Η Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο αληαιιάζζεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο ή αληαζθαιηζηηθνχο
δηακεζνιαβεηέο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ επηβιεζεί κέηξα ή θπξψζεηο

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο, νη δε πιεξνθνξίεο
απηέο ελδέρεηαη λα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηαγξαθή ησλ
δηακεζνιαβεηψλ απφ ην νηθείν κεηξψν. Δπί πιένλ νη αξκφδηεο αξρέο
κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία κεηά απφ
αίηεζε κηαο απφ ηηο αξρέο απηέο.
3.
Όια ηα πξφζσπα πνπ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ ή λα
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ην παξφλ δηάηαγκα, νθείινπλ
λα ηεξνχλ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 16
ηεο Οδεγίαο 92/49/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Ινπλίνπ 1992 (EEL
228/11.8.1992) γηα ην ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ
θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξσηαζθάιηζε, εθηφο
ηεο αζθάιεηαο δσήο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ
73/239/ΔΟΚ θαη 88/357/ΔΟΚ (Σξίηε νδεγία γηα ηελ πξσηαζθάιηζε
εθηφο ηεο αζθάιεηαο δσήο, ζην άξζξν 15 ηεο νδεγίαο 92/96/ΔΟΚ
ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 1992 (EEL 360/19.11.1992),
γηα ην ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ
δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξσηαζθάιηζε δσήο θαη γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 79/267/ΔΟΚ θαη 90/619/ΔΟΚ (Σξίηε
νδεγία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα δσήο) φπσο απηέο πηνζεηήζεθαλ
απφ ην π.δ. 252/1986 (Φ.Δ.Κ. Α/1986).

Άξζξν 9
Κπξώζεηο
(άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο)
1. Κάζε πξφζσπν, είηε πξφθεηηαη πεξί Έιιελνο ππεθφνπ, είηε πεξί
ππεθφνπ θξάηνπο κέινπο, πνπ αζθεί ηελ δξαζηεξηφηεηα
αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή ζπλδεδεκέλνπ
αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή, ρσξίο λα έρεη εγγξαθεί ζε κεηξψν
Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ζρεηηθφ κεηξψν θξάηνπο κέινπο κε ηελ
αληίζηνηρε ηδηφηεηα, ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξ. 1 άξζξν 175 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθηφο αλ ε πξάμε ηνπ
ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιεο δηαηάμεηο θαη κε πξφζηηκν έσο 50.000
επξψ, πνπ επηβάιιεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο, κεηά απφ δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο κε πξάμε ηεο
αξκφδηαο αξρήο. ηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε ηηο πην
πάλσ πνηλέο ηηκσξνχληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ (παξ.2 άξζξνπ
3 λ. 1569/1985 Φ.Δ.Κ. Α/183).
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 1, εθπξφζσπνη αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο

θαζψο θαη θάζε άιιν πξφζσπν, είηε πξφθεηηαη πεξί Έιιελνο ππεθφνπ
είηε πεξί ππεθφνπ θξάηνπο κέινπο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηηο ππεξεζίεο
αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο ή ζηηο ππεξεζίεο
ζπλδεδεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, πξφζσπα ηα νπνία
δελ έρνπλ εγγξαθεί ζε ζρεηηθφ κεηξψν Δπηκειεηεξίνπ ή αληίζηνηρν
κεηξψν θξάηνπο κέινπο κε ηελ αληίζηνηρε ηδηφηεηα, ηηκσξνχληαη κε
ηηο ίδηεο πνηλέο θαη πξφζηηκν πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1.

Άξζξν 10
Καηαγγειίεο
(άξζξα 10 & 11 ηεο Οδεγίαο)
1.
Αζθαιηζκέλνη,
αληηζπκβαιιφκελνη,
δηθαηνχρνη,
ελψζεηο
θαηαλαισηψλ θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη
έγγξαθε θαηαγγειία, ζηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο
θαηά αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή γηα πξάμεηο ή
παξαιείςεηο πνπ ζπληζηνχλ παξαβηάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
ζρεηηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε θαζψο θαη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, ή αληηβαίλνπλ ζηα ρξεζηά θαη
ζπλαιιαθηηθά ήζε ή πξνζθξνχνπλ ζηε δεκφζηα ηάμε, ηδίσο δε γηα
πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο
Δπηηξνπήο Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο πξνο ηελ νπνία
ππνβάιιεηαη ε θαηαγγειία κπνξνχλ λα θαηαινγηζζνχλ ζηνλ θαηαγγειιφκελν δηακεζνιαβεηή. Γηα ηηο αλσηέξσ πξάμεηο θαη παξαιείςεηο
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ. 298/1986 (Φ.Δ.Κ.
Α/133), θαηφπηλ πξνεγνχκελεο αθξνάζεσο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ή
αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή θαη έξεπλαο ηεο Δπηηξνπήο
Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ βαζηκφηεηα ησλ θαηαγγειινκέλσλ
θαη
ησλ
παξερνκέλσλ
εμεγήζεσλ
απφ
ηνλ
θαηαγγειιφκελν. ε θάζε πεξίπησζε παξέρεηαη εληφο επιφγνπ
ρξφλνπ αηηηνινγεκέλε απάληεζε πξνο ηνλ θαηαγγέιινληα.
2. Αλ ηα εκπιεθφκελα κέξε απνδέρνληαη, ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο
Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο κπνξεί λα παξαπέκςεη ηελ δηαθνξά ζην
πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή λ. 3297/23.12.2004 (Φ.Δ.Κ. Α/259),
ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ λα
πξνβαίλνπλ ζε εμψδηθε επίιπζε ηεο δηαθνξάο ελψπηνλ άιισλ
δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ.

Άξζξν 11
Πιεξνθνξίεο πνπ νθείινπλ λα παξέρνπλ νη δηακεζνιαβεηέο
(άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο)
1. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο αξρηθήο
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ζε πεξίπησζε
ηξνπνπνίεζεο ή αλαλέσζεο απηήο, παξέρεη ζηνλ πειάηε ηηο
αθφινπζεο ηνπιάρηζηνλ πιεξνθνξίεο:
α) ηελ ηαπηφηεηα θαη δηεχζπλζή ηνπ,
β) ην κεηξψν ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο θαη ηα κέζα γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ,
γ) νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, φηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ ππεξβαίλεη ην 10%
ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ηνπ θεθαιαίνπ απηήο,
δ) νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζπγθεθξηκέλεο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ή κεηξηθήο επηρείξεζεο ζπγθεθξηκέλεο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ ππεξβαίλεη ην 10% ησλ δηθαησκάησλ
ςήθνπ ή ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή,
ε) ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10, νη νπνίεο
επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, λα
ππνβάιινπλ
θαηαγγειίεο
γηα
ηνπο
αζθαιηζηηθνχο
θαη
αληαζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο θαη, ελδερνκέλσο, γηα ηηο
δηαδηθαζίεο εμψδηθεο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 10.
Γηα ηελ πξνηεηλφκελε ζχκβαζε, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο
ελεκεξψλεη επηπιένλ ηνλ πειάηε γηα ην θαηά πφζνλ:
α) παξέρεη ζπκβνπιέο βάζεη ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 λα
παξέρεη ακεξφιεπηε αλάιπζε, ή
β) έρεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα αζθεί δξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθήο
δηακεζνιάβεζεο απνθιεηζηηθά ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ
πειάηε, ελεκεξψλεη απηφλ γηα ηηο επσλπκίεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ή
γ) δελ έρεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα αζθεί δξαζηεξηφηεηεο
αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο απνθιεηζηηθά ζε κία ή πεξηζζφηεξεο
αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο
νχηε
παξέρεη
ζπκβνπιέο
βάζεη
ακεξφιεπηεο αλάιπζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2. ηελ

πεξίπησζε απηή, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο, κεηά απφ ζρεηηθφ
αίηεκα ηνπ πειάηε, νθείιεη λα ελεκεξψζεη απηφλ γηα ηηο επσλπκίεο
ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα αζθεί θαη
πξάγκαηη αζθεί επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη φηη κία ζπγθεθξηκέλε
πιεξνθνξία παξέρεηαη κφλν κεηά απφ αίηεκα ηνπ πειάηε, ν πειάηεο
ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ην δηθαίσκά ηνπ λα δεηεί ηελ πιεξνθνξία
απηή.
2. Όηαλ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνλ
πειάηε βάζεη ακεξφιεπηεο αλάιπζεο θαη ηνλ πιεξνθνξεί ζρεηηθά,
νθείιεη λα ηηο παξέρεη κε βάζε ηελ αλάιπζε επαξθνχο αξηζκνχ
αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, ψζηε απηφο
λα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλεη, ζχκθσλα κε επαγγεικαηηθά θξηηήξηα,
ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη πιεξέζηεξα ζηηο
αλάγθεο ηνπ πειάηε.
3. Πξηλ απφ ηε ζχλαςε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο αζθάιηζεο, ν
αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, βάζεη ηδίσο ησλ
πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο παξέζρε ν πειάηεο, λα δηεπθξηλίδεη ηηο
απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ζηνπο
νπνίνπο βαζίδνληαη νη ζπκβνπιέο πνπ δίδνληαη ζε απηφλ, ζρεηηθά κε
ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ πξντφλ.
Οη δηεπθξηλίζεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζχλζεην
ραξαθηήξα ηεο πξνηεηλφκελεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο.
4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1,2 θαη 3 δελ
ρξεηάδεηαη λα παξέρνληαη φηαλ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο
δηακεζνιαβεί ζηελ αζθάιηζε κεγάισλ θηλδχλσλ θαη ζηελ πεξίπησζε
αληαζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο.

Άξζξν 12
Όξνη ελεκέξωζεο
(άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο)
1. Κάζε πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 γλσζηνπνηείηαη:
α) γξαπηψο ή επί ζηαζεξνχ ελαπνζέκαηνο δηαζεζίκνπ θαη πξνζηηνχ
ζηνλ πειάηε,

β) κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηή απφ ηνλ
πειάηε,
γ) ζε επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο αζθαιηζηηθήο
ππνρξέσζεο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα έρνπλ ζπκθσλήζεη
κεηαμχ ηνπο νη ζπκβαιιφκελνη.
2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α΄ ηεο
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 11 κπνξνχλ λα παξέρνληαη πξνθνξηθά εθφζνλ ην δεηήζεη ν
πειάηεο ή εάλ απαηηείηαη άκεζε θάιπςε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη
πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηνλ πειάηε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
1, ακέζσο κεηά ηε ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο.
3.ε πεξίπησζε αζθάιηζεο απφ απφζηαζε, νη πιεξνθνξίεο πνπ
δίδνληαη πξνεγνπκέλσο ζηνλ πειάηε ζπλάδνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη δηέπνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εκπνξία
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ,
παξέρνληαη ζηνλ πειάηε πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
1, ακέζσο κεηά ηε ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο.

Άξζξν 13
Μεηαβαηηθή Δηάηαμε
Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο αξκφδηαο αξρήο, πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 2, αξκφδηα αξρή είλαη ε Γηεχζπλζε
Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Αλαινγηζηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο.

Άξζξν 14
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ θαηαξγείηαη θάζε
δηάηαμε ηνπ λ. 1569/1985 (Φ.Δ.Κ. Α/183) πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε
πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξφληνο θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηηο δηαηάμεηο
απηνχ ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα ξπζκηδφκελα απφ απηφ.

Άξζξν 15
Έλαξμε Ιζρύνο
Η ηζρχο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ αλαηξέρεη ζηελ 15.1.2005 κε
εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ επηβνιή θπξψζεσλ ησλ
νπνίσλ ε ηζρχο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε
ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.

Αζήλα, 12 επηεκβξίνπ 2006

