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Κ. Λόντου, Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 



1.  Αποστολή και Κοινωνική Συνεισφορά 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  
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Το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο 

• περιγράφει τις θεσμικές 
απαιτήσεις και 
προβλέψεις διανομής των 
ασφαλιστικών προϊόντων 
και υπηρεσιών, όπως 
αποτυπώνονται στον 
Νόμο 4583/2018 

• Αναδεικνύει, σαφώς, τον 
ρόλο των Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών ως  

 

καθοδηγητικό και 
συμβουλευτικό  

• και αναπτύσσει 
ενδελεχώς το πλαίσιο 
των συναλλακτικών 
σχέσεών τους,   

αλλά και τις 
δεοντολογικές  

υποχρεώσεις τους 
έναντι των πελατών τους 
και των συνεργαζόμενων 

ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων.  
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

Ο Νόμος 
4583/2018 εστιάζει 
την προσοχή του 

στην προστασία 
του καταναλωτή 

και  

προβλέπει διατάξεις 
περαιτέρω ενίσχυσης 

των ελάχιστων 
οργανωτικών 
προτύπων, 

των υποχρεώσεων 

και των κανόνων που 
διέπουν την παροχή 
υπηρεσιών από τους 

Ασφαλιστικούς 
Διαμεσολαβητές προς 

τους πελάτες τους, 

ενώ ορίζει το πλαίσιο των 
συναλλακτικών σχέσεών 

τους με αυτούς, με τις 
συνεργαζόμενες 

ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, αλλά και 

μεταξύ τους.  
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

 

• ασκούν τη δραστηριότητα της 
διανομής ασφαλιστικών προϊόντων 
και υπηρεσιών, στο όνομα μίας ή 
περισσοτέρων ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων 

 

• ενεργούν για λογαριασμό τους, βάσει 
έγγραφης σύμβασης εντολής και 

 

• αμείβονται προμηθειακά από αυτές.  

Οι Ασφαλιστικοί 
Πράκτορες  
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

Επομένως υπό το πρίσμα της 
σύμβασης εντολής που προβλέπεται 
πλέον ρητά στον Νόμο 4583/2018, 

καθίσταται ακόμη πιο ρητή, ορατή και 
ευθεία η ευθύνη της ασφαλιστικής 

επιχείρησης ως εντολέα για τις 
πράξεις και παραλείψεις του 
Ασφαλιστικού Πράκτορα ως 

εντολοδόχου της, με τον οποίο η 
επιχείρηση συνεργάζεται στο πλαίσιο 

της πρόσκτησης εργασιών.  



▰ Σημειώνεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων 

και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί εντάσσονται, πλέον, στην κατηγορία 

των Ασφαλιστικών Πρακτόρων και, επομένως, δύνανται να 

προωθούν ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες μίας ή περισσοτέρων 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατά τα αναφερθέντα ήδη ανωτέρω. 
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

 

 

• ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό 
μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων  

 
 

• βάσει έγγραφης σύμβασης εντολής  

 

• και αμείβεται αποκλειστικά από τις 
επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται με 
προμήθεια. 

 

Ο Συντονιστής 
Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων 

 

  



8 

2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

 

• δεν ασκούν οι ίδιοι ευθέως δραστηριότητα 
διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών,  

 

• αλλά την ασκούν μέσω ομάδας 
Ασφαλιστικών Πρακτόρων τους οποίους 
επιλέγουν και προτείνουν προς 
συνεργασία στις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις με τις οποίες οι ίδιοι 
συνεργάζονται. 

Οι Συντονιστές 
Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων 
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

στην αναγνώριση 
δυνατότητας συνεργασίας του 
Συντονιστή Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων με 
περισσότερες ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις (και όχι με μία 
ασφαλιστική εταιρεία ζωής ή 
και με μία ασφαλιστική 
εταιρεία ζημιών που 
προέβλεπε ο Νόμος 
1569/1985).  

 

 

Μια επιπρόσθετη διαφορά σε 
σχέση με το προηγούμενο 

καθεστώς αφορά 
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

Εάν ο Συντονιστής 
Ασφαλιστικών 

Πρακτόρων επιθυμεί 
να διαμεσολαβεί ο 
ίδιος απευθείας (με 
δικό του «κωδικό») 

ο νόμος του παρέχει 
τη δυνατότητα να 
εγγραφεί και να 

δραστηριοποιηθεί 
ως  Ασφαλιστικός 

Πράκτορας. 

 

Είναι με άλλα λόγια  
επιτρεπτή η 

σώρευση στο ίδιο 
πρόσωπο της 
ιδιότητας του 

πράκτορα και της 
ιδιότητας του 
Συντονιστή 

Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων, καθώς 

δεν τίθεται θέμα 
ασυμβίβαστου. 



▰ Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων  

δεν συμβάλλονται οι ίδιοι με Ασφαλιστικούς Πράκτορες, μέλη της ομάδας τους,  

αλλά είναι οι συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις  

εκείνες που συμβάλλονται μαζί τους. 
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

• ασκούν τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών, επί τη βάσει έγγραφης 
σύμβασής τους με  ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά τρόπο που να 
αποτρέπεται οιαδήποτε νομική και οικονομική 
εξάρτησή τους από αυτές.  

 

• Αμείβονται (α) προμηθειακά από τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις στις οποίες τοποθετούν, κατ΄εντολή 
πελατών τους, τους εκάστοτε ασφαλιστικούς 
κινδύνους ή/και 

 

• (β) από τους πελάτες τους, βάσει έγγραφης 
σύμβασης μεταξύ τους. 

Οι Μεσίτες 
Ασφαλίσεων 
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

Η βασική διαφορά 
μεταξύ των Μεσιτών 

Ασφαλίσεων και 
Ασφαλιστικών 

Πρακτόρων έγκειται  

στο βαθμό ανεξαρτησίας 
τους από την ασφαλιστική 

επιχείρηση,  
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

οι 
Ασφαλιστικοί 
Πράκτορες 
(όπως και ο 
Συντονιστής 

Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων)  

• ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της 
ασφαλιστικής επιχείρησης,  

ενώ ο Μεσίτης 
Ασφαλίσεων  

• ενεργεί κατ’ εντολή του πελάτη,  

• χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή 
της ασφαλιστικής επιχείρησης. 
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

ο Μεσίτης Ασφαλίσεων 
λειτουργεί ως 

αντιπρόσωπος του 
πελάτη σε αντίθεση με 

τον  

Ασφαλιστικό Πράκτορα 
που λειτουργεί ως 
αντιπρόσωπος της 

ασφαλιστικής επιχείρησης 
εντός των ορίων που θέτει 

η έγγραφη μεταξύ τους 
σύμβαση.  
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

Μια πρόσθετη 
διαφορά 

μεταξύ Μεσίτη 
Ασφαλίσεων 

και  
Ασφαλιστικού 

Πράκτορα είναι  

• ο Μεσίτης Ασφαλίσεων μπορεί να διαμεσολαβεί όχι 
μόνο στη σύναψη πρωτασφαλίσεων για 
λογαριασμό ασφαλισμένων (μεσιτεία ασφαλίσεων) 

• αλλά και στη σύναψη αντασφαλίσεων για 
λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων (μεσιτεία 
αντασφαλίσεων) με βάση την ανάλυση επαρκούς 
αριθμού αντασφαλιστικών προϊόντων που 
διατίθενται στην αγορά.  



2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

▰ Τέλος, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει, επίσης, την ιδιότητα 

Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που ασκούν διανομή ασφαλιστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών ως δευτερεύουσα δραστηριότητά τους.  

Στην περίπτωση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών δευτερεύουσας 

δραστηριότητας προβλέπεται προμηθειακή αμοιβή και συνεργασία τους με 

μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες και αναλαμβάνουν 

την πλήρη ευθύνη περί της δραστηριότητάς τους.  
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

α) η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του εν λόγω προσώπου δεν είναι η διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων 

β) το πρόσωπο διανέμει μόνο ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα που 
συμπληρώνουν ένα αγαθό ή μια υπηρεσία και  

γ) τα σχετικά προϊόντα δεν καλύπτουν ασφαλίσεις ζωής ή κινδύνους αστικής 
ευθύνης, εκτός εάν η εν λόγω κάλυψη συμπληρώνει το αγαθό ή την υπηρεσία 
που ο διαμεσολαβητής παρέχει ως την κύρια δραστηριότητά του. 

Στην κατηγορία του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας 
ρητά εντάσσει ο νόμος, σε άσκηση εθνικής ευχέρειας και εξειδίκευσης, τις 
επιχειρήσεις ενοικιάσεως οχημάτων και τα ταξιδιωτικά γραφεία.  
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2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

▰ Σημειώνεται ότι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές δευτερεύουσας 

δραστηριότητας δεν μπορεί να είναι πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις 

επενδύσεων ή αγροτικοί συνεταιρισμοί. 

 



2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Συναλλακτικών Σχέσεων 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

▰ Συνέπεια της ευθύνης της ασφαλιστικής επιχείρησης για τις πράξεις/παραλείψεις 

ασφαλιστικών διαμεσολαβητών  δευτερεύουσας δραστηριότητας είναι  ότι 
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η ασφαλιστική 
επιχείρηση οφείλει  

να 
εγκρίνει,   εφαρμόζει  

και να αναθεωρεί 
τακτικά τις 

εσωτερικές της 
πολιτικές και 

διαδικασίες και να 
διαθέτει εσωτερική 
λειτουργία για να 

διασφαλίζει  ότι τα μέλη διοίκησης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

δευτερεύουσας δραστηριότητας καθώς και οι υπάλληλοί τους που 

συμμετέχουν άμεσα στη διανομή, πληρούν τις απαιτήσεις γνώσεων, οι 

οποίες είναι συναφείς με τα προϊόντα που προωθούν. 



3. Αναλυτική Αναφορά στις Συναλλακτικές 

Σχέσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

21 

Οι συναλλακτικές σχέσεις των διανομέων ασφαλιστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών, επομένως, των Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών 

μεταξύ τους, μετά των πελατών τους 

και με τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις,  

Προσδιορίζονται, σαφώς, από τις προβλέψεις του 
Άρθρου 5 του Νόμου 4583/2018. 
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3. Αναλυτική Αναφορά στις Συναλλακτικές 

Σχέσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

Στο Άρθρο 5 του Νόμου 
4583/2018 περιγράφονται 

οι συναλλακτικές σχέσεις 
του Μεσίτη Ασφαλίσεων 

με τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και τους 

πελάτες 

Σε αυτό το πλαίσιο, το 
Άρθρο εισάγει  

απαιτήσεις ελάχιστου 
περιεχομένου της σύμβασης 

μεταξύ του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων και του πελάτη,  

προς ενίσχυση της διαφάνειας 
και της ασφάλειας των 

συναλλαγών. 

Προσδιορίζεται 

και ο τρόπος καταβολής της 
αμοιβής του Μεσίτη 

Ασφαλίσεων 

είτε αποδιδόμενης 
απευθείας από τον πελάτη  

είτε αποδιδόμενης ως 
προμηθειακής αμοιβής του 

από την ασφαλιστική 
επιχείρηση.  

Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων ασκεί τη δραστηριότητα διανομής 

βάσει έγγραφης συμφωνίας με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 

με τρόπο που να αποτρέπεται η νομική και οικονομική 

εξάρτησή του από αυτές. 



▰ Περαιτέρω, επί της σχέσης του Μεσίτη Ασφαλίσεων με τον πελάτη του, αλλά 

και τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αξίζει να αναφερθεί η 

περίπτωση κατά την οποία ο Μεσίτης Ασφαλίσεων μπορεί να υποβάλει 

«συμφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης», στο οποίο αναγράφονται 
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3. Αναλυτική Αναφορά στις Συναλλακτικές 

Σχέσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

οι προϋποθέσεις και οι όροι 
αποδοχής της ασφάλισης από 

τις ενδιαφερόμενες 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις,  

οι οποίες βεβαιώνουν την 
αποδοχή της κάλυψης του 

κινδύνου, εάν δεν είναι 
δυνατή η άμεση έκδοση από 
αυτές ασφαλιστηρίου, κατά 
τις προβλέψεις του Άρθρου 

2 του Νόμου 2496/1997 
(http://www.eaee.gr/cms/si
tes/default/files/n2496.pdf).  

http://www.eaee.gr/cms/sites/default/files/n2496.pdf
http://www.eaee.gr/cms/sites/default/files/n2496.pdf
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3. Αναλυτική Αναφορά στις Συναλλακτικές 

Σχέσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

Ασυμβίβαστα 

 

 

 

 

τόσο μεταξύ των 
ίδιων των 
κατηγοριών 
Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών,  

 

όσο και των 
στελεχών και  
των 
εκπροσώπων 
ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων.  
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3. Αναλυτική Αναφορά στις Συναλλακτικές 

Σχέσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

▰ Πιο αναλυτικά, με βάση την Παρ. 3 οι ιδιότητες  

 

 

 

 

 

του 
Ασφαλιστικού 

Πράκτορα  

του 
Συντονιστή 
Ασφ/κών 

Πρακτόρων  

είναι 
ασυμβίβαστες με 

αυτήν του 
Μεσίτη 

(αντ)Ασφ/σεων 

Ωστόσο, ένας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, δύναται 

να εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο τόσο με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού Πράκτορα 

όσο και του Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων. Επιπλέον, οι ως άνω  ιδιότητες 

είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή 

δευτερεύουσας δραστηριότητας. 
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είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή ή του Διευθυντή ή 
του εκπροσώπου ημεδαπής ή αλλοδαπής (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης. 

Συντονιστή 
Ασφαλιστικ

ών 
Πρακτόρων 

Μεσίτη 
Ασφαλίσεων 

Ασφαλιστικ
ού 

Πράκτορα 

Κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται η 

εκπροσώπηση της Ένωσης 

Ασφαλιστών Lloyd’s από Μεσίτη 

Ασφαλίσεων, δυνάμει ειδικής 

έγγραφης πληρεξουσιότητας. 

3. Αναλυτική Αναφορά στις Συναλλακτικές 

Σχέσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

▰ Περαιτέρω, με την Παρ. 4 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η ιδιότητα του   
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Η ιδιότητα του 
υπαλλήλου 

(αντ)ασφαλιστικής 
επιχείρησης  

είναι ασυμβίβαστη με την 
ιδιότητα του Ασφαλιστικού 
Πράκτορα ή του Μεσίτη 

(αντ)Ασφαλίσεων 

3. Αναλυτική Αναφορά στις Συναλλακτικές 

Σχέσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  
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είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού 
Διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας. 

και του Μεσίτη 
(αντ)Ασφαλίσε

ων 

Οι ιδιότητες 
του 

Ασφαλιστικού 
Πράκτορα 

του 
Συντονιστή 

Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων  

3. Αναλυτική Αναφορά στις Συναλλακτικές 

Σχέσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  
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4. Ειδικά Θέματα Συναλλακτικών Σχέσεων 

Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

Η συνεργασία μεταξύ των εγγεγραμμένων προσώπων 
στο Ειδικό Μητρώο (αντ)Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
επιτρέπεται 

• μόνο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στην ίδια κατηγορία 
 

Αν μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του πελάτη 
μεσολαβούν περισσότεροι του ενός Διαμεσολαβητές οι 
οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους,  

• εκείνος από τους συνεργαζόμενους Διαμεσολαβητές που έχει 
σύμβαση με την ασφαλιστική επιχείρηση λαμβάνει έγκριση 
από αυτήν για τη διανομή των προϊόντων της μέσα από τη 
συγκεκριμένη συνεργασία, προτού συναφθεί οιαδήποτε 
ασφαλιστική σύμβαση 
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4. Ειδικά Θέματα Συναλλακτικών Σχέσεων 

Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

Καθώς απαγορεύεται η 
εξουσιοδότηση για την 
είσπραξη ασφαλίστρων 

από τον Ασφαλιστικό 
Διαμεσολαβητή 

σε οποιονδήποτε τρίτο, 
χωρίς τη γραπτή 
συναίνεση της 
ασφαλιστικής 
επιχείρησης, 

για λογαριασμό της 
οποίας ενεργείται η 

είσπραξη  

 προκειμένου ο 
ίδιος να προβαίνει 

στη σχετική 
εξουσιοδότηση 

τρίτου.  

έχει τη γραπτή 
συναίνεση της 
ασφαλιστικής 
επιχείρησης,  

ο Ασφαλιστικός 
Διαμεσολαβητής 

χρειάζεται να 

Αν η ασφαλιστική επιχείρηση 
διαπιστώσει την προώθηση 
των προϊόντων της από μη 
εγκεκριμένη συνεργασία, 

ζητεί, 

εγγράφως, διευκρινίσεις από 
τον Ασφαλιστικό 

Διαμεσολαβητή που έχει 
σύμβαση με αυτή 

και θέτει προθεσμία για την 
παροχή των διευκρινίσεων 
αυτών που δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των τριών (3) 
ημερών.  
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Αν η προθεσμία παρέλθει 
άπρακτη ή αν οι 
διευκρινίσεις του 

Ασφαλιστικού 
Διαμεσολαβητή δεν κριθούν 

επαρκείς, 

η ασφαλιστική επιχείρηση 
δικαιούται να καταγγείλει τη 

σύμβαση 

και τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας αυτής 

επέρχονται ύστερα από τρεις 
(3) ημέρες από την επίδοσή 

της στον Ασφαλιστικό 
Διαμεσολαβητή.  

Στην περίπτωση αυτή, η 
ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να 

παρακρατήσει τις αναλογούσες 
επί του ασφαλίστρου προμήθειες 

που θα κατέβαλε στον 
Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή, αν 

είχε εγκρίνει τη συνεργασία.   

4. Ειδικά Θέματα Συναλλακτικών Σχέσεων 

Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και 

Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

▰ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
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Βασικός άξονας του 
πλαισίου αυτών των 

αρχών είναι  

η υποχρέωση του 
διανομέα 

ασφαλιστικών 
προϊόντων και 
υπηρεσιών να   

ενεργεί πάντοτε με 
έντιμο,  

αμερόληπτο 
και επαγγελματικό 

τρόπο  

με γνώμονα την 
καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση του 

πελάτη. 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και 

Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
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Σύμφωνα με αυτές τις 
αρχές οι διανομείς 

οφείλουν να:  

επεξηγούν τους όρους 
των ασφαλιστικών 
συμβάσεων που 

προτείνουν  

ενημερώνουν τον πελάτη 
για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του 

διασφαλίζουν ότι η 
πληροφόρηση που ο 

πελάτης λαμβάνει είναι  

έγκαιρη, πλήρης, ορθή, 
επαρκής και κατάλληλη 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και 

Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
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Σύμφωνα με αυτές τις 
αρχές οι διανομείς 
οφείλουν να του 
επισημαίνουν:   

(α) τις συνέπειες 
πρόωρης διακοπής ή 
ακύρωσης ή εξαγοράς 

του συμβολαίου 

(π.χ. η ακύρωση ενός 
μακροχρόνιου 

προγράμματος ζωής πριν 
τη συμπλήρωση της 

τριετίας δεν συνεπάγεται 
αξία εξαγοράς),  

(β) κάθε εξαίρεση από την 
ασφαλιστική κάλυψη (π.χ. η 
μη κάλυψη οδοντιατρικών ή 
οφθαλμολογικών παθήσεων 

από το προτεινόμενο 
πρόγραμμα υγείας) και 

(γ) την υποχρέωση του 
πελάτη να προκαταβάλει το 

ασφάλιστρο και τις 
συνέπειες της μη έγκαιρης 

καταβολής οφειλόμενου 
ασφαλίστρου 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και 

Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
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Σύμφωνα με 
αυτές τις αρχές 

οι διανομείς 
οφείλουν να:   

ενημερώνουν τον 
πελάτη για τα 

δικαιώματα εναντίωσης, 
υπαναχώρησης και 

καταγγελίας,  

χορηγώντας και 
τα αντίστοιχα 

έντυπα με 
απόδειξη 

παραλαβής, 

ενημερώνουν τον πελάτη 
σε περίπτωση που 

παύσουν να ασκούν τη 
δραστηριότητα της 

διανομής (π.χ. λόγω 
συνταξιοδότησης), 

προωθούν μόνο προϊόντα 
εταιριών που δραστηριοποιούνται 

νόμιμα στην Ελλάδα (π.χ. 
απαγορεύεται να διαμεσολαβούν 
για την προώθηση σε Έλληνες 
καταναλωτές προγραμμάτων 
νοσοκομειακής περίθαλψης 

ασφαλιστικής επιχείρησης χωρίς 
«παρουσία» στην Ελλάδα 

είτε μέσω 
εγκατάστασης 

είτε μέσω 
παροχής 

υπηρεσιών), 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και 

Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
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▰ Ο νόμος ορίζει ρητά ότι οι διανομείς οφείλουν να τηρούν τις 

υποχρεώσεις αυτές  προσυμβατικά, αλλά και σε περίπτωση 

οποιασδήποτε αλλαγής επιμέρους όρων ή ασφαλιστικού 

προϊόντος ή ασφαλιστικής επιχείρησης. 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και 

Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
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▰ Απαγόρευση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού 

Ο νόμος αναπαράγοντας σχεδόν αυτούσιες τις διατάξεις του 

προηγούμενου Κανονισμού Συμπεριφοράς (ΠΕΕ 86/2016), 

θεσπίζει γενική απαγόρευση ο διανομέας (όχι πλέον μόνο ο 

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής) να χρησιμοποιεί μεθόδους 

αθέμιτου ανταγωνισμού, αθέμιτες, παράνομες ή 

παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές, όπως ιδίως είναι: 

 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και 

Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
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▰ η παραπλανητική παρουσίαση συμβολαίου ως προς το ισχύον τιμολόγιο 

της ασφαλιστικής εταιρίας και τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης (π.χ. 

ότι το πρόγραμμα υγείας δεν περιέχει ρήτρα ετήσιας αναπροσαρμογής του 

ασφαλίστρου ή ότι είναι ισόβιο, ενώ υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας) 

 

▰ η υπόσχεση στον πελάτη καλύψεων που δεν περιλαμβάνονται στο 

προωθούμενο ασφαλιστικό προϊόν ή η απόκρυψη κινδύνων που φέρει ο 

πελάτης ή και τυχόν κόστους που τον επιβαρύνει (π.χ. ότι το πρόγραμμα 

ασφάλισης κατοικίας καλύπτει και τον κίνδυνο σεισμού, ενώ τούτο δεν 

ισχύει ή ότι το αποταμιευτικό πρόγραμμα είναι εγγυημένων παροχών ενώ 

πρόκειται για unit-linked) 

 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και 

Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
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▰ η διαφήμιση εκπτώσεων ή ωφελημάτων ή και παροχών που δεν 

ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και όρους των ασφαλιστικών 

συμβολαίων (π.χ. διαφήμιση ότι δικαιούνται έκπτωσης στο ασφαλιστήριο 

αυτοκινήτου λόγω του δήμου στον οποίο διαμένει ο πελάτης, κάτι που δεν 

ισχύει σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της ασφαλιστικής 

επιχείρησης).  

▰ Ως προς την απαγόρευση παροχής από τους διανομείς εκπτώσεων ή 

άλλων ευεργετημάτων, στην αιτιολογική έκθεση γίνεται για λόγους 

ερμηνευτικής αποσαφήνισης αναφορά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της 

στην περίπτωση της ασφαλιστικής επιχείρησης.  

 

 

 

 

 

 

Η αιτιολογική έκθεση ειδικότερα κάνει ρητή μνεία στη δυνατότητα που διαθέτει η 

ασφαλιστική επιχείρηση με την ιδιότητά της ως παραγωγού να προσφέρει 

εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων των ασφαλιστικών της συμβολαίων.  
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

 

▰ οι διακρίσεις μεταξύ πελατών που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις 
 

▰ η παραποίηση, αλλοίωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο παρέμβαση στη 

μορφή ή στο περιεχόμενο των εγγράφων που αφορούν στην ασφαλιστική 

σύμβαση, όπως αιτήσεων ασφάλισης, ασφαλιστηρίων συμβολαίων και 

αποδείξεων είσπραξης ασφαλίστρων (π.χ. υποβολή για λογαριασμό του 

πελάτη αίτησης εξαγοράς παρ’ ότι ο πελάτης δεν έχει ζητήσει τούτο) 
 

▰ η είσπραξη ασφαλίστρου χωρίς να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη 

σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης (π.χ. καθοδηγεί ο Ασφαλιστικός 

Διαμεσολαβητής τον πελάτη να καταθέσει στην τράπεζα τα ασφάλιστρα τη 

στιγμή που δεν έχει καν προωθήσει την αίτηση ασφάλισης στην 

ασφαλιστική επιχείρηση για τις ανάγκες του underwriting) 
 

▰ η παράδοση στον πελάτη μη γνήσιου ασφαλιστηρίου. 
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

▰ Ο Νόμος εισάγει καινούργια υποχρέωση δεοντολογίας των 

διανομέων σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι των διανομέων θα 

πρέπει να αναρτούν, σε εμφανές σημείο του γραφείου τους, 

πινακίδα για την ενημέρωση του πελάτη σχετικά με το εάν 

διαθέτουν τα προσόντα για να διαμεσολαβούν στη σύναψη 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων, με ειδική μνεία εάν, κατά περίπτωση, 

επιτρέπεται να προωθούν επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε 

ασφάλιση. 
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

Προσυμβατική ενημέρωση 
 

▰ Οι διατάξεις των Άρθρων 28 και 29 του Νόμου 4583/2018 

καθορίζουν την υποχρέωση των διανομέων για ενημέρωση των 

πελατών τους κατά το στάδιο πριν από τη σύναψη της 

ασφαλιστικής σύμβασης.  
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

να παρέχουν 
στον πελάτη 

πληροφορίες 
που αφορούν: 

• στα ατομικά τους στοιχεία 

• στην προτεινόμενη ασφαλιστική σύμβαση, 

• να αναλύουν τις ανάγκες του πελάτη με 
βάση ιδίως τις πληροφορίες τις οποίες τους 
έδωσε ο ίδιος ο πελάτης, 

• να παρέχουν συμβουλή, δηλαδή την 
προσωπική τους σύσταση στον πελάτη για 
συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα ασφαλιστικά 
προϊόντα, αφού έχουν εξεταστεί οι 
ασφαλιστικές του ανάγκες. 
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

▰ Όπως θα δούμε, η υποχρέωση ενημέρωσης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών έχει ευρύ 

περιεχόμενο καθώς περιέχει μια σειρά πληροφοριών προς τον πελάτη, οι οποίες αφορούν, 

μεταξύ άλλων,  

την ταυτότητά 
του,  

τη σχέση του 
με την 

ασφαλιστική 
επιχείρηση, 

πιθανά 
στοιχεία 

σύγκρουσης 
συμφερόντων, 

τη φύση της 
αμοιβής του 
καθώς και  

στοιχεία 
σχετικά με την 
προτεινόμενη 

σύμβαση.  

▰ Για λόγους καλύτερης συστηματοποίησης, διακρίνουμε τις εξής  

       ομάδες πληροφοριών: 
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η ομάδα: Profile  Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και γενικές πληροφορίες  

οι οποίες αφορούν: 

την ταυτότητα και τη διεύθυνσή 
του, την ιδιότητά του ως 

Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και 
την κατηγορία στην οποία είναι 

εγγεγραμμένος (π.χ. Ασφαλιστικός 
Πράκτορας, Μεσίτης 

Ασφαλίσεων), 

τον αριθμό Ειδικού Μητρώου στο 
οποίο είναι εγγεγραμμένος και τον 
διαδικτυακό σύνδεσμο προς τον 
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης, 

ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση 
να εξακριβώσει εάν πράγματι είναι 

εγγεγραμμένος στο Ειδικό 
Μητρώο 

ότι παρέχει συμβουλή σχετικά με 
τα πωλούμενα προϊόντα, εκτός 

εάν πρόκειται για πώληση 
προϊόντος που εξαιρείται από την 

υποχρέωση συμβουλής 

τις διαδικασίες καταγγελιών προς 
την Τράπεζα της Ελλάδος κατά 

διανομέων ασφαλιστικών 
προϊόντων και τις διαδικασίες 

εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών  
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η ομάδα: Profile  Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και γενικές πληροφορίες  

οι οποίες αφορούν: 

εάν εκπροσωπεί τον πελάτη 
(περίπτωση Μεσίτη 

Ασφαλίσεων) ή εάν ενεργεί 
για λογαριασμό ή στο όνομα 
ασφαλιστικής επιχείρησης 
(περίπτωση Ασφαλιστικού 

Πράκτορα) 

εάν επιτρέπεται να προωθεί 
επενδυτικά προϊόντα 

βασιζόμενα σε ασφάλιση και 
τέλος 

εάν του έχει δοθεί από την 
ασφαλιστική επιχείρηση 

εντολή είσπραξης 
ασφαλίστρων από τον 

πελάτη για λογαριασμό της 
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η ομάδα: Σύγκρουση συμφερόντων και διαφάνεια 

Συμμετοχές: ο 
Ασφαλιστικός 

Διαμεσολαβητής 
γνωστοποιεί: 

• οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή του σε 
συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση που να φθάνει ή να 
υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του 
κεφαλαίου αυτής 

 

• οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή συγκεκριμένης 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής ασφαλιστικής 
επιχείρησης που να φθάνει ή να υπερβαίνει το 10% των 
δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του Ασφαλιστικού 
Διαμεσολαβητή. 
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η ομάδα: Σύγκρουση συμφερόντων και διαφάνεια 

Αμοιβές: o 
Ασφαλιστικός 

Διαμεσολαβητής 
γνωστοποιεί σε 

σχέση με την 
προτεινόμενη 

σύμβαση 
ασφάλισης, εάν 

εργάζεται: 

• βάσει αμοιβής απευθείας από τον πελάτη 

• βάσει προμήθειας κάθε είδους που περιλαμβάνεται στο 
ασφάλιστρο 

• βάσει άλλου τύπου αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου κάθε 
είδους οικονομικού οφέλους που προτείνεται ή παρέχεται 
σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης ή 

• βάσει συνδυασμού οποιουδήποτε τύπου αμοιβής από 
τους αναφερόμενους παραπάνω.  
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

▰ Ως προς την πληροφορία αυτή, σημειώνουμε ότι ως αμοιβή νοείται κάθε προμήθεια, 

τέλος, επιβάρυνση ή άλλη πληρωμή, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους οικονομικού 

οφέλους ή οιουδήποτε άλλου χρηματικού ή μη χρηματικού οφέλους ή κινήτρου (π.χ. 

ταξίδια) που προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με τις δραστηριότητες διανομής 

ασφαλιστικών προϊόντων.   

▰ Εάν, μάλιστα, ο πελάτης, με αφορμή την ασφαλιστική σύμβαση και μετά τη σύναψή της, 

πραγματοποιεί καταβολές, πέραν των προβλεπόμενων ασφαλίστρων και πληρωμών, 

τότε ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής γνωστοποιεί στον πελάτη για κάθε μία από τις 

καταβολές, τις παραπάνω πληροφορίες για τη φύση της αμοιβής του σε σχέση με αυτές.  
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η ομάδα: Προτεινόμενη σύμβαση, στο πλαίσιο της οποίας ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής 

γνωστοποιεί: 

Εάν είναι Μεσίτης Ασφαλίσεων, ότι παρέχει συμβουλή βάσει 
αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης,  

δηλαδή βάσει ανάλυσης  επαρκούς αριθμού συμβάσεων που 
διατίθενται στην αγορά, 

ώστε να είναι σε θέση να προβεί σε εξατομικευμένη σύσταση της 
σύμβασης ασφάλισης που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες 
του πελάτη.  
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η ομάδα: Προτεινόμενη σύμβαση, στο πλαίσιο της οποίας ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής 

γνωστοποιεί: 

Εάν είναι Ασφαλιστικός Πράκτορας 

ενημερώνει τον πελάτη εάν διανέμει προϊόντα μίας μόνο 
ασφαλιστικής επιχείρησης ανεξάρτητα εάν αυτή αναλαμβάνει 
πλήρως την ευθύνη για τη δραστηριότητά του ή όχι.  

Επίσης, ενημερώνει τον πελάτη  

για την αποκλειστικότητα της συνεργασίας και την επωνυμία της 
ασφαλιστικής επιχείρησης. 

Στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Πράκτορας δραστηριοποιείται σε 
συνεργασία με περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 

γνωστοποιεί στον πελάτη τις επωνυμίες των ασφαλιστικών αυτών 
επιχειρήσεων.  



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και 

Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

 

 

 

 

 

 

 

▰ Στην περίπτωση του Ασφαλιστικού Πράκτορα, η υποχρέωση 

διαφοροποιείται με την έννοια ότι οι συμβουλές που παρέχει στον 

πελάτη, δεν χρειάζεται να προκύπτουν μετά από «ανάλυση επαρκούς 

αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά», 

όπως ισχύει για τον Μεσίτη Ασφαλίσεων αλλά εξαντλείται στην πράξη 

στην ανάλυση των συμβάσεων που διαθέτουν οι ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις με τις οποίες αυτός συνεργάζεται. 
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 
 

▰ Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν συνιστά μια 

καινούργια υποχρέωση του προσυμβατικού σταδίου για τους 

διανομείς, το οποίο ρυθμίζεται από το Άρθρο 30 του Νόμου 

4583/2018.  

 

 

  

 

 



54 

5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

 

▰ Το Άρθρο 30 ορίζει ότι πριν τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο 

διανομέας, αφού προσδιορίσει τις απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη και του 

προτείνει το κατάλληλο γι’ αυτόν προϊόν, οφείλει να επεξηγήσει στον πελάτη 

τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σε σχέση με τις ασφαλιστικές καλύψεις και 

τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις και μάλιστα με τρόπο 

αντικειμενικό και κατανοητό. Στόχος της υποχρέωσης είναι να επιτραπεί στον 

πελάτη να αποφασίσει τη σύναψη της προτεινόμενης σύμβασης «μετά 

λόγου γνώσεως», αφού δηλαδή έχει ενημερωθεί επαρκώς για το 

ασφαλιστικό προϊόν.  
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

 

▰ Σε σχέση με την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων κλάδων ασφαλίσεων 

κατά ζημιών, ο Νόμος προβλέπει την παροχή των πληροφοριών αυτών 

μέσω ενός τυποποιημένου εγγράφου. Το έντυπο αυτό, γνωστό με την αγγλική 

κωδική ονομασία (IPID- Insurance Product Information Document) και 

καλούμενο στα ελληνικά ως έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό 

προϊόν συντάσσεται από την ασφαλιστική επιχείρηση ως παραγωγού 

προϊόντος και παραδίδεται σε χαρτί ή άλλο σταθερό μέσο. 
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

 

▰ Σε σχέση με τα επενδυτικά  προϊόντα βασιζόμενα στην ασφάλιση ισχύει 

ειδικά ο Κανονισμός (ΕΕ) 1286/2014, ο οποίος θεσπίζει αντίστοιχα το έγγραφο 

βασικών πληροφοριών (KID-Key Information Document). 

 

▰ Ο Νόμος καθορίζει μια σειρά κοινών χαρακτηριστικών που πρέπει να πληρούν 

όλα τα έγγραφα βασικών πληροφοριών τόσο σε επίπεδο τεχνικών 

προδιαγραφών όσο και ως προς το ελάχιστο περιεχόμενό τους. Παράλληλα, 

ισχύει ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1469 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ο οποίος εξειδικεύει το μορφότυπo του IPID.  
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 
 

▰ Σύμφωνα με το Άρθρο 30 του Νόμου 4583/2018, το έγγραφο πληροφοριών 

για το ασφαλιστικό προϊόν πρέπει: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

να είναι σύντομο 
και  χωριστό 

να είναι σαφές και 
ευανάγνωστο, με 

χαρακτήρες 
αναγνώσιμου 

μεγέθους 

να παραμένει 
ευανάγνωστο είτε 

παραδίδεται έγχρωμο 
είτε σε ασπρόμαυρο 

αντίγραφο,  

να φέρει τον τίτλο «έγγραφο 
πληροφοριών για το 

ασφαλιστικό προϊόν» στο 
πάνω μέρος της πρώτης 

σελίδας 

να είναι ακριβές και 
μη παραπλανητικό 

να συντάσσεται στην 
ελληνική γλώσσα, με 

την επιφύλαξη 
αντίθετης συμφωνίας 

να περιλαμβάνει δήλωση 
ότι δεν υποκαθιστά ούτε 
την προβλεπόμενη από 
την ισχύουσα νομοθεσία 

προσυμβατική ενημέρωση,  

ούτε την ασφαλιστική 
σύμβαση και τους γενικούς/ 

ειδικούς όρους αυτής. 
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 
 

▰ Ως προς το περιεχόμενό του, το έγγραφο περιέχει τις παρακάτω ελάχιστες 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

λεπτομέρειες για τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του ασφαλίστρου (π.χ. η πληρωμή 
μπορεί να γίνει σε χχ δόσεις μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, κατάθεση σε λογαριασμό 

της ασφαλιστικής εταιρείας),  

περίληψη της ασφαλιστικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των κύριων ασφαλιζομένων κινδύνων, του 
ασφαλιζομένου ποσού και, όπου έχει εφαρμογή, του γεωγραφικού πεδίου (π.χ. οι καλύψεις ισχύουν για 
τους μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα ή ότι δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για παράδειγμα στο 
πλαίσιο ενός προγράμματος νοσοκομειακής περίθαλψης),  και περίληψη των εξαιρουμένων κινδύνων,  

το είδος της ασφάλισης, καθώς και την ονομασία του προϊόντος εφόσον υπάρχει τέτοια,  



59 

5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης 
(π.χ. καταβολή δόσης ασφαλίστρου, ενημέρωση για αλλαγή διεύθυνσης και στοιχείων 

επικοινωνίας του λήπτη της ασφάλισης, κ.ο.κ.), 

τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης κατά την έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης 
(π.χ. απάντηση με ειλικρίνεια των ερωτήσεων που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης και 
δήλωση κάθε στοιχείου ή περιστατικού που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος να ασφαλιστεί και 

το οποίο έχει σημασία για την εκτίμηση του κινδύνου, καταβολή του οφειλόμενου 
ασφαλίστρου, κ.ο.κ.) 

τις περιπτώσεις για τις οποίες η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να αρνηθεί την καταβολή 
αποζημίωσης, πέραν των εξαιρουμένων κινδύνων,  
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης από τον λήπτη της ασφάλισης. 

τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, παραθέτοντας σχετικό παράδειγμα με 
ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σύμβασης και 

τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης σε περίπτωση αξίωσης για αποζημίωση (π.χ. 
υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών, παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών και 

εγγράφων που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες επέλευσης του 
κινδύνου), 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και 

Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
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Τα πεδία των 
πληροφοριών 

οργανώνονται σε δύο 
στήλες, έχοντας το καθένα 
από αυτά έναν τίτλο με τη 

μορφή τυποποιημένων 
ερωτήσεων που 

εμφανίζονται κατά την 
ακόλουθη σειρά: 

ε) Πού είμαι 
καλυμμένος; 

στ) Ποιες 
είναι οι 

υποχρεώσεις 
μου;  

ζ) Πότε και 
πώς 

πληρώνω; 
η) Πότε 

αρχίζει και 
πότε λήγει η 

κάλυψη; 

στ) Πώς 
μπορώ να 

ακυρώσω τη 
σύμβαση; 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και 

Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
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Σε κάθε τμήμα πρέπει να 
εμφανίζεται το προβλεπόμενο 

από τον κανονισμό εικονίδιο που 
αναπαριστά οπτικά το 

περιεχόμενό του. Για την 
καλύτερη κατανόηση των 

παραπάνω, παρατίθεται το 
προβλεπόμενο από τον 
κανονισμό υπόδειγμα. 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

Παροχή συμβουλής 

 

▰ Η παροχή συμβουλής προβλεπόταν ήδη από το προηγούμενο καθεστώς (π.δ. 

190/2006).  

 

▰ Ωστόσο, με τη νέα νομοθεσία, η υποχρέωση ενισχύεται καθώς εξειδικεύεται 

περαιτέρω. Σύμφωνα με την Παρ. 1 του Άρθρου 30 του Νόμου 4583/2018, πριν 

τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο διανομέας οφείλει να παρέχει στον 

πελάτη συμβουλή για συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν ή συγκεκριμένη 

ασφαλιστική σύμβαση και να του εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους το 

προτεινόμενο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις και ανάγκες του.  
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

Παροχή συμβουλής 

 

▰ Επιπλέον, η νομοθεσία για πρώτη φορά δίνει, κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας (ΕΕ) 

2016/97, την έννοια της συμβουλής, την οποία ορίζει ως την προσωπική 

σύσταση προς τον πελάτη για μία ή περισσότερες συμβάσεις ασφάλισης, η 

οποία παρέχεται αφού έχουν εξεταστεί οι ασφαλιστικές ανάγκες του τελευταίου. 

 

▰ Ο Νόμος ορίζει στην Παρ. 2 του ιδίου Άρθρου (30) ότι οι διευκρινίσεις που 

παρέχονται στο πλαίσιο της συμβουλής διαφοροποιούνται κατά περίπτωση 

ανάλογα με τον σύνθετο χαρακτήρα της προτεινόμενης ασφάλισης και τον τύπο 

του πελάτη.  
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και 

Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
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Η συμβουλή 
παρέχεται με έναν 
από τους τρόπους 

που καθορίζει ο 
Νόμος (Άρθρο 33), 

δηλαδή 

εγγράφως 
ή με σταθερό 

μέσο  
ή μέσω 

ιστοτόπου.  



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

66 

• η παροχή πληροφοριών μέσω δικτυακού τόπου είναι 

κατάλληλη στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης 

διανομέα και πελάτη 

• ο πελάτης έχει συναινέσει στην παροχή των 

πληροφοριών μέσω δικτυακού τόπου 

• ο πελάτης έχει ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τη 

διεύθυνση του δικτυακού τόπου και το σημείο αυτού 

(σύνδεσμο) με τις σχετικές πληροφορίες  

• οι πληροφορίες αυτές παραμένουν διαθέσιμες στον 

δικτυακό τόπο για όσο χρονικό διάστημα είναι 

εύλογο να τις αναζητήσει ο πελάτης. 

Αντίστοιχα η χρήση του 
δικτυακού τόπου 

επιτρέπεται, εάν οι 
πληροφορίες 

απευθύνονται προσωπικά 
στον πελάτη (e-mail) ή 
εφόσον συντρέχουν οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

▰ Στην πράξη η λήψη της συναίνεσης του πελάτη θα πρέπει να 

λαμβάνει χώρα, για τις ανάγκες απόδειξης, μέσω όρου πριν τη 

σύναψη της σύμβασης, ο οποίος θα πρέπει να φέρει την 

υπογραφή του πελάτη.  
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

▰ Όσον αφορά στην καταλληλότητα του μέσου, κοινό και στις δύο 

περιπτώσεις, ο Νόμος θεσπίζει τεκμήριο προβλέποντας ότι η παροχή 

πληροφοριών με σταθερό μέσο πλην χαρτιού ή μέσω ιστότοπου 

θεωρείται κατάλληλη, εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πελάτης 

έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

▰ Ως τέτοιο αποδεικτικό στοιχείο θεωρείται, σύμφωνα με τον Νόμο, η 

παροχή εκ μέρους του πελάτη διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(δηλαδή e-mail) ενδεχομένως με συμπλήρωσή του στον όρο της 

συναίνεσης.  

▰ Κατά τις ίδιες διατάξεις οι πληροφορίες προς τον πελάτη παρέχονται 

δωρεάν και στην ελληνική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα μετά από 

συμφωνία των μερών. Επίσης, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με 

σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητές στον πελάτη.  
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Αίτηση Ασφάλισης: Παράδοση 
στον πελάτη και ελάχιστες 

πληροφορίες που εμπεριέχονται σε 
αυτήν και στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και 

Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
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Ο Νόμος 4583/2018 
εισήγαγε μια επιπλέον 

απαίτηση, η οποία 
απευθύνεται 

όσο και στους 
Ασφαλιστικούς 

Διαμεσολαβητές κατά το 
προσυμβατικό στάδιο. 

τόσο στις 
ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις  



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

▰ υποχρέωση κατ’αρχήν της 

ασφαλιστικής επιχείρησης να 

διαθέτει το έγγραφο της 

αίτησης ασφάλισης και να το 

παρέχει δωρεάν στους 

διανομείς των προϊόντων της, 

δηλαδή στους Ασφαλιστικούς 

Διαμεσολαβητές με τους 

οποίους συνεργάζεται, 

 

▰ υποχρέωση των Ασφαλιστικών 

Διαμεσολαβητών, πριν τη σύναψη της 

σύμβασης ασφάλισης, και  αφού 

συμπληρώσουν την αίτηση ασφάλισης 

βάσει των στοιχείων που τους παρείχε 

ο πελάτης, να λαμβάνουν την 

υπογραφή του επ’ αυτής και να 

παραδίδουν, το μεν πρωτότυπο στην 

ασφαλιστική επιχείρηση που 

αναλαμβάνει τον κίνδυνο, το δε 

αντίγραφό της στον πελάτη.  
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▰ Πιο αναλυτικά, με την Παρ. 3 του Άρθρου 28 θεσπίζεται, με γνώμονα τη διαφάνεια 

της ασφαλιστικής συναλλαγής: 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

Εξουσιοδότηση είσπραξης ασφαλίστρων 
 
 

▰ Η ελευθερία ωστόσο αυτή υπόκειται σε κάποιους κανόνες οι οποίοι 

θεσπίστηκαν κατά κύριο λόγο για την προστασία των ασφαλισμένων αλλά και 

τη διασφάλιση της ίδιας της επιχείρησης ότι λαμβάνει το αντίτιμο για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες και κατ’ επέκταση την οικονομική ευρωστία της.  
 

▰ Στην Παρ. 4 του Άρθρου 28 του Νόμου 4583/2018 υπάρχει κανόνας ο οποίος 

προβλέπει ότι εάν μια ασφαλιστική επιχείρηση έχει εξουσιοδοτήσει 

Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή να εισπράττει για λογαριασμό της ασφάλιστρα 

από τον πελάτη, και εφόσον η καταβολή των ασφαλίστρων δεν αποδεικνύεται 

από άλλα ισοδύναμα μέσα όπως καταθετήρια σε τραπεζικό λογαριασμό, 

αποδεικτικά πληρωμής σε ΕΛΤΑ, ο (εντολοδόχος) Ασφαλιστικός 

Διαμεσολαβητής παραδίδει στον πελάτη: 
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 

 

Εξουσιοδότηση είσπραξης ασφαλίστρων 
 
 

 είτε τη νόμιμη απόδειξη είσπραξης ασφαλίστρων που εξέδωσε η ασφαλιστική επιχείρηση 

 είτε υπογεγραμμένη απόδειξη (δηλαδή να φέρει τις υπογραφές και αυτού που πληρώνει 

και αυτού που εισπράττει), η οποία φέρει τα εξής στοιχεία: 

 ημερομηνία έκδοσης 

 τα πλήρη φορολογικά στοιχεία του εισπράξαντος (δηλαδή του Ασφαλιστικού 

Διαμεσολαβητή), 

 την επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας εισπράττει ο 

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, 

 τα πλήρη στοιχεία εξατομίκευσης του πελάτη, 

 τα καταβληθέντα ασφάλιστρα και 

 σύντομη περιγραφή της ασφάλισης για την οποία έγινε η συγκεκριμένη καταβολή 

ασφαλίστρου (π.χ. αριθμό συμβολαίου). 
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5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
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Κατά τις ίδιες 
διατάξεις, η απόδειξη 

πρέπει να είναι 
τριπλότυπη, ώστε το 

ένα αντίτυπο να 
φυλάσσεται από τον 

Ασφαλιστικό 
Διαμεσολαβητή,  

το δεύτερο να 
παραδίδεται στην 

ασφαλιστική 
επιχείρηση και  

το τρίτο στον πελάτη.  



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
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Όσον  αφορά στην 
ημερομηνία που 

πρέπει να φέρει η 
απόδειξη, 

διευκρινίζεται ότι 

αυτή θα πρέπει 
πάντοτε να 

συμπίπτει με την 
ημερομηνία που 

πράγματι 
εισπράχθηκε το 
ασφάλιστρο και  

όχι για παράδειγμα 
την ημερομηνία 
αποστολής της 
απόδειξης στον 

πελάτη. 



5. Αρχές και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
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Κατά την Παρ. 5 του 
Άρθρου 28 του 

Νόμου 4583/2018, 
απαγορεύεται 

εντολοδόχος (δηλαδή 
Ασφαλιστικός 

Διαμεσολαβητής) να 
υπεξουσιοδοτήσει 
άλλο πρόσωπο να 

εισπράξει 
ασφάλιστρο  

χωρίς τη γραπτή 
συναίνεση της 
ασφαλιστικής 

επιχείρησης για 
λογαριασμό της 

οποίας 
πραγματοποιείται  η 

είσπραξη. 



 

 

 

6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων 

Πελατών και Δεοντολογικά  

Πρότυπα Διαχείρισής τους 
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6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 

▰ Ως «αιτίαση» νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε 

Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των 

υπηρεσιών του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή. Η έννοια της αιτίασης δεν 

καταλαμβάνει τις αναγγελίες απαιτήσεων ή τις αιτήσεις αποζημίωσης 

ούτε τα απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου ή την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων. Ως αιτίαση, η 

οποία υπόκειται στην Πράξη 89/5.4.2016 νοείται μόνο η δήλωση που 

γνωστοποιείται εγγράφως (δηλαδή με e-mail, fax, επιστολή). Στην έννοια 

της αιτίασης δεν υπόκεινται οι προφορικές καταγγελίες (π.χ. μέσω 

τηλεφώνου). 

Ορισμοί 
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6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 

Ως «αιτιώμενος» νοείται  

κάθε πρόσωπο το οποίο εκλαμβάνεται ότι έχει τις 
προϋποθέσεις να υποβάλει αιτίαση προς εξέταση από 
Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή,  

όπως για παράδειγμα ο αντισυμβαλλόμενος, ο 
ασφαλισμένος, ο δικαιούχος αποζημίωσης ή ο 
ζημιωθείς τρίτος (και το οποίο έχει, εννοείται, υποβάλει 
αιτίαση). 



80 

6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 

Ως «όργανο διοίκησης» νοείται 

το αποφασιστικό και εκτελεστικό, με εξουσία 
εκπροσώπησης, συλλογικό ή ατομικό όργανο του 
Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, το επιφορτισμένο με την εν 
γένει διοίκησή του,  

όπως προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία περί 
εμπορικών εταιρειών ανάλογα με τη νομική μορφή του 
Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (π.χ. στις ανώνυμες εταιρίες 
το Διοικητικό Συμβούλιο, στις εταιρίες περιορισμένης 
ευθύνης, οι διαχειριστές). 
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6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 

▰ Πεδίο εφαρμογής 

 

 

 

 

 

 

 

 

• (α) οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές με έδρα την 
Ελλάδα για τις ασκούμενες εκ μέρους τους 
εργασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Ειδικά για τις δραστηριότητες της 
αλλοδαπής προβλέπεται, μετά από υποβολή 
σχετικού αιτήματος στην ΤτΕ, δυνατότητα να 
χορηγηθεί εξαίρεση από την εφαρμογή μέρους ή 
ακόμη και του συνόλου των απαιτήσεων της 
Πράξης. Η Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να 
εγκρίνει την απαλλαγή εκτιμά εάν για τις εργασίες 
αυτές ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής εφαρμόζει 
ισοδύναμο πλαίσιο με αυτό που ισχύει με την 
Πράξη, 

Στις διατάξεις της 
Πράξης υπάγονται: 
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6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 

(β) οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές με έδρα σε κράτος-μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου 
αποκλειστικά για τις εργασίες τους στην Ελλάδα είτε με 
καθεστώς εγκατάστασης είτε με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, 

(γ) τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης  και 
Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (δηλαδή σε τρίτη χώρα). 
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6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 

Προφανώς στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης 

την ευθύνη αυτή  
φέρει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής 

φυσικό πρόσωπο 

Το όργανο διοίκησης επιβλέπει και ευθύνεται 

για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με το περιεχόμενο της Πολιτικής.  

Η Πολιτική διατυπώνεται εγγράφως,  

καθορίζεται από το όργανο διοίκησης 
 και γνωστοποιείται σε όλο το αρμόδιο 

προσωπικό.  
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6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 

Η αναφορά στον όρο «λειτουργία»  

δεν πρέπει να εκληφθεί ως υποχρέωση του 
Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή  να συγκροτήσει ένα 

ξεχωριστό τμήμα.  

Νόημα της πρόβλεψης αυτής είναι ότι σε κάθε 
περίπτωση ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής 

πρέπει να τηρεί τους προβλεπόμενους 
μηχανισμούς και διαδικασίες, 

να διαθέτουν λειτουργία διαχείρισης αιτιάσεων 

η οποία διασφαλίζει ότι οι αιτιάσεις 
διερευνώνται και αντιμετωπίζονται με καλή 

πίστη 

μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας 
κάθε συναφούς στοιχείου και πληροφορίας.  
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6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 

να επιλύουν μέσω της λειτουργίας διαχείρισης αιτιάσεων καταστάσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων. Από την υποχρέωση αυτή η Πράξη ρητά εξαιρεί τους Ασφαλιστικούς 
Διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης, 

να τηρούν μητρώο (αρχείο) όπου καταχωρούν τα στοιχεία των αιτιάσεων που 
δέχονται.  

Στο ελάχιστο περιεχόμενο κάθε καταχώρησης περιλαμβάνονται: 

• (α) η ημερομηνία υποβολής της αιτίασης και η ημερομηνία που έκλεισε ο φάκελος, 

• (β) τα προσωπικά στοιχεία του αιτιώμενου (π.χ. ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλ.) 

• (γ) συνοπτική περιγραφή της αιτίασης 

• (δ) τον κλάδο ασφάλισης στον οποίο η αιτίαση αφορά 

• (ε) την έκβαση της αιτίασης. 



6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 

Διαδικασία 

Ως προς την ακολουθητέα διαδικασία χειρισμού των αιτιάσεων και κατ’ ουσίαν απάντησης σε 

αυτές και ενημέρωσης του αιτιώμενου σε σχέση με την πορεία εξέτασης της αιτίασής του, η 

Πράξη προβλέπει ότι οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές οφείλουν: 

 

▰ να παραδίδουν στον αιτιώμενο απόδειξη για την παραλαβή της υποβληθείσας αιτίασης. Το 

αποδεικτικό συντάσσεται σε γλώσσα απλή και κατανοητή και υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 

▰ συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας, 

▰ τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου ή του Τμήματος που θα χειριστεί την αιτίαση 

(εννοείται ότι στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης, δίνονται τα στοιχεία του ίδιου του 

Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή) 
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6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 

▰ το είδος των πληροφοριών που χρειάζεται να προσκομίσει ο αιτιώμενος 

καθώς και 

▰ αναφορά των στοιχείων του ιδίου του αιτιώμενου, της επιγραμματικής 

περιγραφής της αιτίασης και του κλάδου στον οποίο αυτή αφορά. Τα 

συγκεκριμένα στοιχεία, παρ’ ότι δεν αναφέρονται ρητά στην απόφαση, θα 

ήταν χρήσιμο να μνημονεύονται για την πληρότητα της ενημέρωσης του 

αιτιώμενου. 
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6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 

▰ να ολοκληρώνουν την εξέταση της αιτίασης εντός ορισμένης προθεσμίας – το 

αργότερο εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής της αιτίασης. Η ολοκλήρωση συντελείται με την 

αποστολή έγγραφης και αιτιολογημένης απάντησης, ενημερώνουσας 

τον αιτιώμενο ότι εάν δεν ικανοποιείται πλήρως το αίτημά του, έχει 

δικαίωμα να εμμείνει στην αιτίασή του. 

▰ Τυχόν υπέρβαση της προθεσμίας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς και 

εγγράφως με ταυτόχρονο προσδιορισμό νέου χρόνου ολοκλήρωσης της 

επεξεργασίας της αιτίασης, 
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6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 

• ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού αιτιάσεων δεν επιφέρει 
διακοπή της παραγραφής των αξιώσεών του 

• ενδεικτικά για τις αρχές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί 
για την εξωδικαστική επίλυση της αιτίασης (π.χ. Συνήγορο 
του Καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) 
παραθέτοντας τις τυχόν νόμιμες προθεσμίες 

• να ενημερώνουν για την πορεία της εξέτασης της αιτίασης 
(προφανώς ενώ τρέχει η προθεσμία των 50 
ημερολογιακών ημερών και μετά από σχετικό αίτημα του 
αιτιώμενου). 

να ενημερώνουν 
επίσης τον αιτιώμενο 

στο πλαίσιο της 
απόδειξης 

παραλαβής: 



6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 
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Υποχρέωση αναφοράς 

▰ Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές οφείλουν, όποτε ζητηθεί, να παρέχουν στην 

Τράπεζα της Ελλάδος κάθε είδους πληροφορία ή έγγραφη ενημέρωση για 

την εξέταση των αιτιάσεων που τους αφορούν. 

▰ Πλέον των προαναφερομένων σημείων ενδιαφέροντος, επισημαίνονται τα 

εξής:  

▰ Μεταξύ των πληροφοριών που ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής οφείλει να 

παρέχει στον πελάτη του, προ της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, 

συγκαταλέγονται και εκείνες που αφορούν στις διαδικασίες υποβολής 

καταγγελιών πελατών κατά Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, καθώς και στις 

διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης σχετικών διαφορών. 
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Διαδικασία υποβολής καταγγελιών  

▰ Προς τον σκοπό της προστασίας των καταναλωτών, προβλέπεται η 

δυνατότητα του πελάτη, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου, 

συμπεριλαμβανομένων των Ενώσεων Καταναλωτών, όπως υποβάλλουν 

έγγραφη καταγγελία κατά προσώπων που ασκούν διανομή ασφαλιστικών 

προϊόντων, επομένως και κατά Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.  

▰ Οι εν λόγω καταγγελίες υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και 

μπορούν να αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων αυτών 

παραβιάζουσες τον Νόμο 4583/2018 ή τις κατ΄εξουσιοδότησή του Πράξεις 

(βλ. Άρθρο 10). 

 

6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 
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Διαδικασία υποβολής καταγγελιών  

▰ Η Τράπεζα της Ελλάδος καλείται να διαθέτει διαδικασία υποβολής, 

παραλαβής και διαχείρισης των καταγγελιών, ενώ συγχρόνως έχει την 

εξουσία διερεύνησης της βασιμότητας αυτών, καθώς και της επιβολής των 

προβλεπόμενων κυρώσεων, εάν από την προηγούμενη ακρόαση των 

προς έλεγχο προσώπων, διαπιστώσει ότι πράγματι στοιχειοθετείται 

παράβαση. 

▰ Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει στον καταγγέλλοντα 

απάντηση σχετική με το περιεχόμενο της καταγγελίας του.  

 

6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 



Εξωδικαστική επίλυση διαφορών  

▰ Οι περιγραφείσες διαδικασίες δεν ακυρώνουν τη δυνατότητα των πελατών να προσφεύγουν προς 

τον σκοπό εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους με Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές στα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία αρμόδια Όργανα (βλ. Άρθρο 11, Ν. 4583/2018). Οι 

φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών συνιστούν Όργανα καταχωρημένα στο Μητρώο της 

Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, όπως, ενδεικτικά, είναι ο 

Συνήγορος του Καταναλωτή.  

▰ Στα εν λόγω Όργανα δύναται να προσφύγει ο καταναλωτής, προκειμένου να επιλύσει 

εξωδικαστικά διαφορές του με προμηθευτές, εν γένει, άρα εν προκειμένω και με διανομείς και, 

επομένως, με Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι αυτοί οι 

φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών συνεργάζονται με αντίστοιχους φορείς των άλλων 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πρόκειται περί θεμάτων διασυνοριακών διαφορών.  

 93 

6. Ειδικά Θέματα Αιτιάσεων Πελατών και 

Δεοντολογικά  Πρότυπα Διαχείρισής τους 
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94 

Γενικά, ο όρος 
περιγράφει την ύπαρξη 
συνεργασίας ή σχέσης   

αφενός ενός πιστωτικού 
ιδρύματος που ενεργεί 

ως Ασφαλιστικός 
Πράκτορας ή Μεσίτης 

Ασφαλίσεων  

και αφετέρου μιας 
ασφαλιστικής 

επιχείρησης, η οποία 
κάνει χρήση των 

σημείων πωλήσεων 
(δηλαδή των τραπεζικών 

καταστημάτων) του 
πρώτου. 

▰ Bancassurance : 
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▰ Bancassurance : 
 

▰ Σε επί μέρους δικαιοδοσίες, το bancassurance αντιμετωπίζεται νομικά ως μια 

διακριτή κατηγορία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή. Στην Ελλάδα είναι ασφαλιστικός 

πράκτορας.   

▰ Σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη από τη δεκαετία του 1980 και 

εντεύθεν, το  bancassurance έχει αυξημένη παρουσία στο πλαίσιο των ασφαλίσεων 

ζωής, σε αντίθεση με τις ασφαλίσεις κατά ζημιών όπου αποτελεί ένα λιγότερο 

σύνηθες κανάλι διανομής για τους καταναλωτές. 
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 Direct Sales, Aπευθείας πωλήσεις: 

Με τον όρο direct sales ή απευθείας πωλήσεις ορίζονται 

εκείνες οι πωλήσεις που διενεργούνται από τις ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις είτε μέσω υπαλλήλων τους είτε εξ 

αποστάσεως, όπως π.χ. μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικής 

επικοινωνίας. Πρόκειται περί πωλήσεων ασφαλιστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών άνευ της παρεμβολής 

Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.  



 Εποπτεία και Κυρώσεις  
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Η ΤτΕ επιβάλει κυρώσεις και 
πρόστιμα  

Οι κυρώσεις δημοσιεύονται 
στο site της και 

αποστέλλονται στην EIOPA 

Ενημερώνεται το 
Επιμελητήριο και η Κεντρική 

Ένωση  

Εάν ο διανομέας είναι νομικό 
πρόσωπο επιβάλλεται 

πρόστιμο μέχρι 5.000.000 
ευρώ ή μέχρι και 5% επί του 

συνολικού ετήσιου τζίρου 

Πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο 
του ποσού των κερδών που 

αποκτήθηκαν, εφόσον 
μπορούν να 

προσδιορισθούν. 

Εάν είναι φυσικό πρόσωπο  
πρόστιμο μέχρι 700.000 

ευρώ ή και το διπλάσιο του 
ποσού των κερδών που 
αποκτήθηκαν, εφόσον 

μπορούν να 
προσδιορισθούν 

Μπορεί να παύσει τα μέλη 
της διοίκησης 

Μπορεί να ανακαλέσει  την 
άδεια διανομής 

Αρθρα 41-46  

του 

ν.4583/2018  -

Διοικητικές 

Κυρώσεις- 



Εποπτεία και Κυρώσεις 

▰ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα πρόστιμα αυτά προσβάλλονται στο ΣτΕ.  

 Οποιοσδήποτε μπορεί να καταγγείλει παραβάσεις στην εποπτική Αρχή. 

 Υπάρχει μηχανισμός προστασίας του καταγγέλοντος. 

 Υπάρχει μηχανισμός ενημέρωσης των διοικητικών κυρώσεων σε όλο τον Ενιαίο 

Ευρωπαικό χώρο. 

Ποινικές Κυρώσεις, εφόσον διαπράττονται ποινικά αδικήματα. 
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Μπορεί να ανακαλέσει  
την άδεια διανομής 

Ανάλογα με την 
παραβίαση πρόστιμο 
μέχρι 300.000 ευρώ  το 

φυσικό  

πρόσωπο 

το νομικό πρόσωπο  
μέχρι 1.000.000. ( 

ιδιαίτερα στην         
περίπτωση που 

παρακωλύεται ο έλεγχος 
της ΤτΕ). 



▰          Ερωτήσεις – Απορίες ??? 
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