
 

  

     ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

ΝΟΜΟΣ 4583/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 



 
 

1
 

 
ΝΟΜΟΣ 4583/2018  

 
 
 
 
 
 
 
Στην Ελλάδα , ο  Ν.4583/2018 αποτυπώνει το κανονιστικό πλαίσιο που 
αφορά στην διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.   Σε ένα  ενιαίο  κείμενο  
ενσωματώνονται  οι αρχικές διατάξεις της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ (IDD) 
καθώς και τα  βασικά  νομοθετήματα  που  αφορούν  στην  ασφαλιστική  
διαμεσολάβηση  όπως δηλαδή   το  ΠΔ  190/2006  ,  ο  Ν.1569/1985, 
και όλες οι σχετικές με αυτά Κατ’ Εξουσιοδότηση πράξεις. 
 
Το πεδίο εφαρμογής του Ν.4583/2018 αφορά στην ανάληψη και την 
άσκηση των δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών προϊόντων από φυσικά και νομικά πρόσωπα που 
είναι εγκατεστημένα ή επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣ 
Εξαιρούνται οι 
ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές  που 
ασκούν ως 
δευτερεύουσα 
δραστηριότητα την 
ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση, όταν 
πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

 
 

Όταν η ασφάλιση είναι 
συμπληρωματική προς το 
αγαθό ή την υπηρεσία που 
παρέχεται από προμηθευτή 
και καλύπτει  α) τον κίνδυνο 
βλάβης, απώλειας ή ζημίας 
αγαθού ή τη μη χρήση της 
υπηρεσίας που παρέχει ο εν 
λόγω προμηθευτής β) τη ζημία 
ή απώλεια αποσκευών και 
τους άλλους κινδύνους που 
σχετίζονται με ταξίδι 

Όταν το  ποσό των 
ασφαλίστρων, που 
καταβλήθηκε για το 
ασφαλιστικό προϊόν, δεν 
υπερβαίνει τα 600 ευρώ σε 
ετήσια βάση 

Όταν η ασφάλιση είναι 
συμπληρωματική προς 
υπηρεσία και η διάρκεια της 
υπηρεσίας είναι ίση ή 
μικρότερη από τρεις μήνες και  
το ποσό των ασφαλίστρων 
που καταβλήθηκε κατ’ άτομο 
δεν υπερβαίνει 200. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Για  τον  εξορθολογισμό της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς στον τομέα των «αλυσιδωτών 

πωλήσεων» σύμφωνα με το  σκεπτικό  του  Έλληνα  νομοθέτη, επιτρέπεται η  συνεργασία  

ασφαλιστικών  διαμεσολαβητών  που  είναι εγγεγραμμένοι στην ίδια κατηγορία του Ειδικού 

Μητρώου,  με σχετική έγκριση «αλυσίδας» πωλήσεων από την Ασφαλιστική Επιχείρηση της οποία τα 

προϊόντα προωθούνται μέσω αυτού του τύπου συνεργασιών ενώ παράλληλα καταργείται η ιδιότητα 

του ασφαλιστικού συμβούλου.  

Τα σχετικά πρόσωπα στη διοικητική δομή  των επιχειρήσεων (υπεύθυνα για τη διανομή των 
ασφαλιστικών προϊόντων), καθώς και όλα τα άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα στη διανομή 
θα πρέπει να  έχουν αποδεδειγμένα τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για την  άσκηση 
της δραστηριότητάς τους. 
 
Η παροχή συμβουλής (εξειδικευμένης σύστασης) καθίσταται υποχρεωτική από όλους τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, και κατ’ εθνική  επιλογή,  σε  όλα  τα  προϊόντα  σε  όλους  τους  
κλάδους  και  τύπους  ασφάλισης  και  από  όλους  τους διανομείς, είτε εδρεύουν στην Ελλάδα, είτε 
δραστηριοποιούνται σε αυτή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών  ή  ελεύθερης  
εγκατάστασης  και  ανεξάρτητα  από  την  επιμέρους  κατηγορία  ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην 
οποία εντάσσονται. 
 
Η άσκηση της δραστηριότητας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης προϋποθέτει την υποχρεωτική 
εγγραφή φυσικών ή νομικών προσώπων στο Ειδικό Μητρώο για αυτό το σκοπό, το οποίο τηρείται 
στα κατά τόπους Επαγγελματικά  Επιμελητήρια,  στην     περιφέρεια  των  οποίων  υφίσταται  η     
επαγγελματική  έδρα  του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ενώ τα μέλη του οργάνου διοίκησης της 
δραστηριότητας διανομής ή τα μέλη του οργάνου διοίκησης των ασφαλιστικών πρακτόρων, των 
συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων και των μεσιτών  και  οι  υπάλληλοι  τους  που  συμμετέχουν  
άμεσα  στη  δραστηριότητα  διανομής  ασφαλιστικών προϊόντων θα πρέπει να κατέχουν επαρκείς 
γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση των καθηκόντων τους , μέσω πιστοποίησης και ετήσιας 
15ωρης εκπαίδευσης.  
 
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις παρέχουν στους διαμεσολαβητές τα κατάλληλα  μέσα κατάρτισης ή 
επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης τα οποία αντιστοιχούν σε απαιτήσεις  σχετικές με τα 
προϊόντα που προτείνουν. 
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Ο καταναλωτής στο επίκεντρο του κανονιστικού πλαισίου :  
 

 
 

 
Με βάση το σύνολο των προαπαιτούμενων της Οδηγίας αλλά και σύμφωνα με τις εθνικές επιλογές 
κατά την προσαρμογή της, οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις ποιότητας παροχής υπηρεσιών οι οποίες αφενός ορίζονται από το νομικό πλαίσιο, και 
αφετέρου, παράλληλα διασφαλίζουν    την    αποφυγή    πιθανής    σύγκρουσης    συμφερόντων    
διανομέα    –    πελάτη.    Συνεπώς,    οι  διανομείς  καλούνται  να  προσαρμόσουν  την  ροή  των  
εργασιών  τους  με  τρόπο  ώστε  να διασφαλίζεται η συμμόρφωση. 
 
Οι απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου ποικίλουν σε έκταση, και διαμορφώνονται για κάθε 
ενδιαφερόμενο μέρος σύμφωνα με την Αρχή της Αναλογικότητας δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών του κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου που ασκεί 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. 
 

Πλήρη κατανόηση 
προϊόντων και με την 
άμεση σύγκριση των 

παροχών τους

Διασφάλιση ιδίου  
επιπέδου προστασίας 

ανεξάρτητα από το κανάλι 
διανομής 

Ταχύτερη διαχείριση 
αιτιάσεων και διευθέτησης 

εξωδικαστικού 
συμβιβασμού

Insurance Product 
Information Document 

(IPID): «Έγγραφο 
Πληροφοριών για  το 

ασφαλιστικό προϊόν» -
Ασφάλειες ζημιών

Key Information 
Document (KID): 

«Έγγραφο Βασικών 
Πληροφοριών» -

Επενδυτικά προϊόντα 
βασιζόμενα σε ασφάλιση

Πληροφόρηση καθ' όλη 
την διάρκεια ζωής του 

ασφαλιστηρίου  
(προσυμβατικά / κατά τη 

διάρκεια/ στη λήξη)

Ανάλυση κινδύνου / 
αιτιολόγηση επιλογής 

του ασφαλιστικού 
προϊόντος με βάση τις 

ανάγκες 

Καταναλωτής στο 

επίκεντρο του 

κανονιστικού 

πλαισίου 
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Τα προαναφερόμενα αποτελούν ενδεικτικά  βασικά σημεία ενδιαφέροντος του νέου κανονιστικού 
πλαισίου. 
 
Μέσα στο πλαίσιο της εξοικείωσης με την ορολογία που χρησιμοποιείται στο νομοθέτημα παρατίθενται 
οι ακόλουθοι όροι :  
 
Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων αποτελούν α) οι δραστηριότητες παροχής συμβουλής, 
πρότασης ή διενέργειας εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης β) οι 
δραστηριότητες σύναψής τους γ) οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση δ) η  παροχή 
πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις, βάσει κριτηρίων που 
επιλέγονται από τον πελάτη μέσω ενός ιστότοπου ή κάποιου άλλου μέσου ε)  η παροχή καταλόγου 
κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης των τιμών και των 
προϊόντων, ή η παροχή έκπτωσης επί της τιμής ασφαλιστικής σύμβασης, όταν ο πελάτης είναι σε 
θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα μία ασφαλιστική σύμβαση, χρησιμοποιώντας ιστότοπο ή άλλα μέσα. 
 
Διανομέας  ασφαλιστικών  προϊόντων,  ως  ευρύς  όρος  για  την  ασφαλιστική  διαμεσολάβηση  
νοείται  :  α)  η ασφαλιστική  επιχείρηση,  β)  ο  πράκτορας  ασφαλίσεων     γ)  ο  μεσίτης  ασφαλίσεων  
δ)  ο  συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων ε) ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας 
δραστηριότητας. 
 
 
Αμοιβή αποτελεί κάθε προμήθεια, τέλος, επιβάρυνση ή άλλη πληρωμή, συμπεριλαμβανομένου κάθε 
είδους οικονομικού οφέλους ή οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ή μη χρηματικού οφέλους ή κινήτρου, 
που προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με τις δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. 

Ασφαλιστικός Πράκτορας είναι  το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της 
διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Στους ασφαλιστικούς πράκτορες εντάσσονται τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, όταν ασκούν τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών 
προϊόντων. Αμείβεται με προμήθεια αποκλειστικά  από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

Συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη 
δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων, τους 
οποίους επιλέγει και προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία, και στη συνέχεια 
εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους, με σκοπό να διασφαλίσει την εκ μέρους τους εφαρμογή των 
σχετικών με τη διανομή πολιτικών και διαδικασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες 
συνεργάζεται, χωρίς να συμβάλλεται ο ίδιος με αυτούς. Αμείβεται με προμήθεια αποκλειστικά  από τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συνάψει συνεργασία. 

Μεσίτης ασφαλίσεων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με γραπτή εντολή του πελάτη, ασκεί 
τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού 
ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης. Αμείβεται με προμήθεια  από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή από τον  
πελάτη βάσει έγγραφης  σύμβασης. Ο μεσίτης χορηγεί Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Κάλυψης  μόνο 
όταν ασφαλίζει μεγάλους  κινδύνους για επαγγελματία πελάτη ή Συνασφάλιση , και αφού έχει πρώτα 
αποστείλει «Συμφωνητικό  ασφαλιστικής  κάλυψης» προς την ασφαλιστική εταιρία και αυτή έχει 
αποδεχτεί τους όρους ασφάλισης. 

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως  δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση είναι το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση 
επενδύσεων, το  οποίο αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ αμοιβή δραστηριότητες  διανομής ασφαλιστικών 
προϊόντων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

▪ H κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του εν λόγω φυσικού ή νομικού προσώπου δεν είναι η 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, 
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▪ Tο φυσικό ή νομικό πρόσωπο διανέμει μόνον ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα  
συμπληρωματικά προς ένα αγαθό ή μια υπηρεσία 

▪ Τα ασφαλιστικά προϊόντα που διανέμει δεν καλύπτουν την ασφάλιση ζωής ή τους  κινδύνους 
αστικής ευθύνης, εκτός αν η εν λόγω κάλυψη συμπληρώνει το αγαθό ή  την υπηρεσία που 
παρέχει ο διαμεσολαβητής ως την κύρια επαγγελματική  δραστηριότητά του. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

Οι κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης διαμορφώνονται ως ακολούθως : 
 

▪ Ασφαλιστικός πράκτορας ή/ και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων 
▪ Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων 
▪ Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική 

διαμεσολάβηση. 
 
Συνεπώς , η διαμεσολάβηση για παράδειγμα , ασκείται : 
 
 

 
 
 
 
Η συνεργασία μεταξύ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό 
Μητρώο επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στην ίδια κατηγορία. 
 
 
 
 

Ασφαλιστικές 
Εταιρίες

Ασφαλιστικοί 
Πράκτορες / 
Συντονιστές 

ασφαλιστικών 
πρ.

Καταστήματα 
Λιανικής 

(Δευτερεύουσα)

Car Dealers 
(Δευτερεύουσα)

Πιστωτικά Ιδρύματα 
/ Επενδυτικά 

Ιδρύματα / 
Αγροτικοί 

Συνεταιρισμοί 
(Πράκτορες)

Ταξιδιωτικά 
Πρακτορείας/ 
ενοικιάσεις 

αυτοκινήτων 
(Δευτερεύουσα)

Μεσίτες 
Ασφαλίσεων



 
 

6
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, είτε είναι  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
εγγράφονται υποχρεωτικώς στο Ειδικό  Μητρώο (αντ.) ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
ασφαλιστικών  διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας. 
Την δραστηριότητα διανομής (αντ.)ασφαλιστικών προϊόντων επιτρέπεται να ασκούν μόνο οι 
εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο και  μόνο για την ιδιότητα υπό την οποία εγγράφονται. Οι 
(αντ.)ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι υπάλληλοί τους δεν  εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο. 
Ανανέωση άδειας γίνεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους. 
 
Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της νομοθεσίας, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ήταν 
εγγεγραμμένοι στα αρμόδια επιμελητήρια σε περισσότερες από μία κατηγορίες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, για τις οποίες υπήρχε ασυμβίβαστο θα έπρεπε να δηλώσουν προς το αρμόδιο 
επιμελητήριο την κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην οποία επιθυμούσαν να παραμείνουν 
εγγεγραμμένοι. 
 
Ασυμβίβαστες ιδιότητες υφίστανται στις ακόλουθες περιπτώσεις :  
 
 

▪ Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων και του 
μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του γενικού 
διευθυντή ή του διευθυντή ή του εκπροσώπου ημεδαπής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης.  

 

▪ Η ιδιότητα του υπαλλήλου ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης είναι ασυμβίβαστη με 
την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα ή του μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.  

 
▪ Οι ιδιότητες του ασφαλιστικού πράκτορα και του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων είναι 

ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.  
 

▪ Οι ιδιότητες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων και του 
μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. 

 
 
 

 Επιτρέπεται  η εκπροσώπηση της Ένωσης Ασφαλιστών Lloyd’s από μεσίτη ασφαλίσεων, 
δυνάμει ειδικής έγγραφης πληρεξουσιότητας. 
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ΕΝΙΑΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

 
http://insuranceregistry.uhc.gr/ 
 
Τα στοιχεία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα 
αναρτώνται στο  αναρτώνται στο Ε.ΣΗ.Π. (Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης) και  περιλαμβάνουν: 
 

▪  Ονοματεπώνυμο/εταιρική επωνυμία, ΑΦΜ 
▪ Έδρα 
▪ Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
▪ Επιμελητήριο εγγραφής 

▪ Κατηγορία εγγραφής (μεσίτη, πράκτορα, ασφαλιστικού συμβούλου, συντονιστή 
ασφαλιστικών συμβούλων με αναφορά στην ιδιότητα του συνδεδεμένου ή μη) 

▪ Ημερομηνία έναρξης ή ανανέωσης της άδειας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 
▪ Ημερομηνία λήξης της τριετούς άδειας 
▪ Ένδειξη για την κατοχή ή μη πιστοποίησης για διάθεση ασφαλιστικών επενδυτικών 

προγραμμάτων καθώς και την τυχόν άσκηση διασυνοριακής δραστηριοποίησης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://insuranceregistry.uhc.gr/
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Για την έναρξη της άσκησης δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων οι κάτωθι οφείλουν 
να κατέχουν επαρκείς γνώσεις και ικανότητες για την εκτέλεση των εργασιών και την άσκηση των 
καθηκόντων τους και συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικών γνώσεων και 
επάρκειας  :  
 
 

 
 
 
Η επάρκεια γνώσεων των ανωτέρω προσώπων αποδεικνύεται με τη χορήγηση Πιστοποίησης / 

αποδεικτικού επιτυχούς εξέτασης από την Εποπτική Αρχή καθώς και με 15 ώρες επαγγελματικής 

κατάρτισης και εξέλιξης κατ’ έτος , στους ακόλουθους τομείς: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tο/ τα μέλη του οργάνου διοίκησης 
των ασφαλιστικών πρακτόρων, των 

συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων 
και των μεσιτών (αντ)ασφαλίσεων

Τα μέλη διοίκησης των 
(αντ)ασφαλιστικών την ευθύνη για τη 
δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που φέρουν  προϊόντων 
και  οι υπάλληλοί τους που συμμετέχουν 

άμεσα στη δραστηριότητα αυτή

Το/ τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα των πιστωτικών 

ιδρυμάτων,  των επιχειρήσεων 
επενδύσεων και των αγροτικών 
συνεταιρισμών, που  φέρουν την 

ευθύνη για τη δραστηριότητα διανομής 
ασφαλιστικών προιόντων

Oι υπάλληλοι ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών που συμμετέχουν 

άμεσα

YΠΟΧΡΕΟΙ
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Κίνδυνοι ζημιών που ταξινομούνται στο άρθρο 4 του ν. 

4364/2016: 

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση των όρων και των προϋποθέσεων των προσφερόμενων 

ασφαλιστικών συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρεπόμενων κινδύνων, αν 

καλύπτονται από τις συμβάσεις αυτές,  

• Eλάχιστη απαιτούμενη γνώση της εφαρμοστέας νομοθεσίας που διέπει τη διανομή 

ασφαλιστικών προϊόντων, όπως η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, η 

σχετική φορολογική νομοθεσία και το σχετικό κοινωνικό και εργατικό δίκαιο,  

• Eλάχιστη απαιτούμενη γνώση διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών,  

• Eλάχιστη απαιτούμενη γνώση διαχείρισης καταγγελιών,  

• Eλάχιστη απαιτούμενη γνώση αξιολόγησης των αναγκών του πελάτη, στ. ελάχιστη 

απαιτούμενη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς,  

• Eλάχιστη απαιτούμενη γνώση των προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας  

• Eλάχιστη απαιτούμενη επάρκεια στον χρηματοοικονομικό τομέα. 

 

 

 

 

 

Κίνδυνοι ασφάλισης ζωής που ταξινομούνται στο άρθρο 

5 του ν. 4364/2016 

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση των όρων και των προϋποθέσεων των προσφερόμενων 

ασφαλιστικών συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρεπόμενων κινδύνων, αν 

καλύπτονται από τις συμβάσεις αυτές,  

• Eλάχιστη απαιτούμενη γνώση της εφαρμοστέας νομοθεσίας που διέπει τη διανομή 

ασφαλιστικών προϊόντων, όπως η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, η 

σχετική φορολογική νομοθεσία και το σχετικό κοινωνικό και εργατικό δίκαιο,  

• Eλάχιστη απαιτούμενη γνώση διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών,  

• Eλάχιστη απαιτούμενη γνώση διαχείρισης καταγγελιών,  

• Eλάχιστη απαιτούμενη γνώση αξιολόγησης των αναγκών του πελάτη, στ. ελάχιστη 

απαιτούμενη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς,  

• Eλάχιστη απαιτούμενη γνώση των προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας  

• Eλάχιστη απαιτούμενη επάρκεια στον χρηματοοικονομικό τομέα. 
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Οι προϋποθέσεις καλή φήμης αφορούν σε α) Φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε 

(αντ.)ασφαλιστική επιχείρηση ή σε επιχείρηση διαμεσολάβησης και ασκούν διανομή ασφαλιστικών 

προϊόντων β) Πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ως 

δευτερεύουσα δραστηριότητα γ) Πρόσωπα που ασκούν διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ως κύρια 

δραστηριότητα. 

 

Λευκό ποινικό 
μητρώο (όσον 
αφορά σοβαρά 

ποινικά  αδικήματα 
που συνδέονται είτε 
με εγκλήματα κατά 
της  περιουσίας είτε 

με εγκλήματα σχετικά 
με οικονομικές  

δραστηριότητες)

Απουσία 
πτώχευσης 

κατά το 
παρελθόν, εκτός 

εάν υπάρχει  
αποκατάσταση

Καλή Φήμη

 

Επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση: 

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση, 

περιλαμβανομένων των όρων και των προϋποθέσεων και των καθαρών ασφαλίστρων, 

και, κατά περίπτωση, των καλυπτόμενων και μη καλυπτόμενων από εγγύηση οφειλών, 

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των διαφόρων 

επενδυτικών επιλογών για τους ασφαλισμένους, 

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που βαρύνουν τους 

ασφαλισμένους,  

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση των συμβολαίων που καλύπτουν κινδύνους ασφάλισης 

ζωής και άλλων προϊόντων αποταμίευσης, 

•  Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση για την οργάνωση και τα οφέλη που καλύπτονται από 

εγγύηση του συνταξιοδοτικού συστήματος,  

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση της εφαρμοστέας νομοθεσίας που διέπει τη διανομή 

ασφαλιστικών προϊόντων, όπως η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και η 

σχετική φορολογική νομοθεσία, 
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Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές οφείλουν επίσης να διατηρούν συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής 

Ευθύνης στο σύνολο του εδάφους της ΕΕ για επαγγελματική αμέλεια 1.250.618€ ανά απαίτηση 

και 1.250.618 € ανά απαίτηση με μέγιστο ποσό απαλλαγής 18.760 ,  εκτός εάν η ασφαλιστική 

επιχείρηση αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες του διαμεσολαβητή. 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

Η παροχή συμβουλής από διανομέα προς τον πελάτη  είναι υποχρεωτική κατά τη διανομή των  
ασφαλιστικών προϊόντων όλων των κλάδων ασφάλισης. 
 
Οι διανομείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων κατά την άσκηση δραστηριότητας 
διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, ενεργούν πάντοτε με έντιμο, αμερόληπτο και επαγγελματικό 
τρόπο, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη , δηλαδή 
: 
 

▪ Επεξηγούν στον πελάτη τους όρους των ασφαλιστικών συμβάσεων που προτείνουν, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πελάτη και διασφαλίζουν ότι η πληροφόρηση που 
λαμβάνει ο πελάτης είναι έγκαιρη, πλήρης,ορθή, επαρκής και κατάλληλη 

▪ Eπισημαίνουν στον πελάτη τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης ή εξαγοράς του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, καθώς και κάθε εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη 

▪ Ενημερώνουν τον πελάτη για την υποχρέωσή του να προκαταβάλλει το ασφάλιστρο και για τις 
συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής του οφειλόμενου ασφαλίστρου 

▪ Eνημερώνουν τον πελάτη για τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας του 
συμβολαίου του και του χορηγούν τα σχετικά έντυπα με απόδειξη παραλαβής 

▪ Eνημερώνουν τον πελάτη αν παύσουν να ασκούν τη δραστηριότητα ασφαλιστικής διανομής 
▪ Προωθούν μόνο προϊόντα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην 

Ελλάδα. 
 
 
Επίσης, οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μεθόδους 
αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και αθέμιτες, παράνομες ή παραπλανητικές πράξεις και 
πρακτικές, δηλαδή : 
 

▪ Να παρουσιάζουν παραπλανητικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως προς το ισχύον τιμολόγιο και 
τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης 

 
▪ Να υπόσχονται στον πελάτη καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν που 

προωθούν, ή αποκρύπτουν κινδύνους που φέρει ο πελάτης ή/και κόστος που τον επιβαρύνει, 
 

▪ Να δημιουργούν, αναπαράγουν και διαδίδουν δηλώσεις και φήμες που δεν στηρίζονται σε 
επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία και που γίνονται ενσυνείδητα και αφορούν την οικονομική 
κατάσταση ή/και την κατάρτιση και την εν γένει ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από 
άλλους διανομείς ή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

 
▪ Να προσφέρουν εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα με στόχο τη σύναψη ασφαλιστήριου 

συμβολαίου, 
 

▪ Να διαφημίζουν εκπτώσεις, ωφελήματα ή και παροχές που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα 
τιμολόγια και όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων, 
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▪ Να διακρίνουν μεταξύ πελατών που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης, 
 

▪ Να παραποιούν, αλλοιώνουν και με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβαίνουν στη μορφή ή στο 
περιεχόμενο εγγράφων που αφορούν την ασφαλιστική σύμβαση, όπως αιτήσεων, 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αποδείξεων είσπραξης ασφαλίστρου,  

 
▪ Να εισπράττουν ασφάλιστρο χωρίς να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύναψη 

σύμβασης ασφάλισης,  
 

▪ Να παραδίδουν στον πελάτη μη γνήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
 
 
 

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Γνωστοποιήσεις 
 
Κατά την διενέργεια της προσυμβατικής ενημέρωσης ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής γνωστοποιεί 
εγκαίρως και πριν από τη σύναψη μιας ασφαλιστικής σύμβασης τις εξής πληροφορίες προς τον 
πελάτη: 
 

▪ Την ταυτότητά του, τη διεύθυνσή του, το γεγονός ότι είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και 
την συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία είναι εγγεγραμμένος, 

▪ Τον αριθμό ειδικού μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και το διαδικτυακό σύνδεσμο προς 
το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης της παραγράφου 10 του άρθρου 19, ώστε ο πελάτης να είναι 
σε θέση να εξακριβώσει την εγγραφή του, 

▪ Ότι παρέχει συμβουλή για τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα, 
▪ Τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10, οι οποίες επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους 

ενδιαφερομένους να υποβάλλουν καταγγελίες για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, και τις 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που αναφέρονται στο άρθρο 11, 

▪ Αν ο διαμεσολαβητής εκπροσωπεί τον πελάτη ή αν ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της 
ασφαλιστικής επιχείρησης, 

▪ Αν επιτρέπεται να προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, 
▪ Αν του έχει δοθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον 

πελάτη για λογαριασμό της. 
▪ Αν είναι μεσίτης ασφαλίσεων πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει αμερόληπτη και προσωπική 

ανάλυση των προϊόντων που προωθούνται στην ελληνική αγορά και για το σκοπό αυτό, ο 
μεσίτης ασφαλίσεων αναλύει επαρκώς μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών συμβάσεων και 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει με εξατομικευμένα 
και επαγγελματικά κριτήρια τη σύμβαση ασφάλισης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη. 

 
Η ασφαλιστική επιχείρηση διαθέτει έγγραφο αίτησης ασφάλισης και το παρέχει δωρεάν στους 
διανομείς των προϊόντων της. Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, οι διανομείς 
συμπληρώνουν την αίτηση ασφάλισης βάσει των στοιχείων που παρέχει ο πελάτης, λαμβάνουν την 
υπογραφή του πελάτη επ' αυτής και παραδίδουν το μεν πρωτότυπο στην ασφαλιστική επιχείρηση που 
αναλαμβάνει τον κίνδυνο, το δε αντίγραφό της στον πελάτη.  
 
Η αίτηση ασφάλισης, όπως και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που εκδίδεται στη συνέχεια, περιέχουν  
την επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό ειδικού μητρώου του μεσίτη, του πράκτορα ή του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας που έρχεται σε άμεση επαφή 
με τον πελάτη για τη διανομή του ασφαλιστικού προϊόντος. 
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Συγκρούσεις συμφερόντων και διαφάνεια 
 
Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής εγκαίρως πριν από τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης παρέχει στον 
πελάτη, και τις εξής πληροφορίες: 
 

▪ Αν κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που να φθάνει 
ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της 

▪ Αν ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική ασφαλιστικής επιχείρησης κατέχει οποιαδήποτε άμεση 
ή έμμεση συμμετοχή που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των 
δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 

 
Σε σχέση με την προτεινόμενη σύμβαση: 
 

▪ Αν είναι μεσίτης, ότι παρέχει συμβουλή βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, 
δηλαδή με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται 
στην αγορά, ώστε αυτός να είναι σε θέση να προβεί σε εξατομικευμένη σύσταση, σύμφωνα με 
επαγγελματικά κριτήρια, της ασφαλιστικής σύμβασης που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις 
ανάγκες του πελάτη 

▪ Αν ο ασφαλιστικός πράκτορας διανέμει προϊόντα μίας μόνον ασφαλιστικής επιχείρησης, είτε 
αυτή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη δραστηριότητά του είτε όχι, ενημερώνει τον 
πελάτη για την αποκλειστικότητα της συνεργασίας και για την επωνυμία της ασφαλιστικής 
επιχείρησης, 
 

▪ Αν ο ασφαλιστικός πράκτορας δραστηριοποιείται σε συνεργασία με περισσότερες 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, γνωστοποιεί στον πελάτη τις επωνυμίες των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και τα προϊόντα τους τα οποία διανέμει, 

 
▪ Τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης 

 
 
Παροχή συμβουλής  
 
Πριν από την σύναψη σύμβασης ασφάλισης, ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων προβαίνει στα 
εξής: 
 

▪ Προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, βάσει των πληροφοριών που του 
παρέχει ο πελάτης. Το προτεινόμενο ασφαλιστικό προϊόν και κάθε προτεινόμενη ασφαλιστική 
σύμβαση πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, 

 
▪ Επεξηγεί στον πελάτη τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος με τρόπο αντικειμενικό 

και κατανοητό, που του επιτρέπει να επιλέξει ασφαλιστικό προϊόν και να αποφασίσει για τη 
σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, αφού έχει επαρκώς ενημερωθεί για τις ασφαλιστικές 
καλύψεις και για τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις.  
 

▪ Δίδει στον πελάτη το έγγραφο πληροφοριών του προϊόντος (για τους Γενικούς Κλάδους 
Ασφαλίσεων) 

 

▪ Παρέχει στον πελάτη συμβουλή για συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν ή συγκεκριμένη 
ασφαλιστική σύμβαση και εξηγεί στον πελάτη τους λόγους για τους οποίους το προτεινόμενο 
προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του.  
 

Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο διανέμεται σε χαρτί ή σε άλλο 
σταθερό μέσο συντάσσεται και διανέμεται από την Ασφαλιστική Εταιρία. 
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Για σκοπούς ανακεφαλαίωσης, κατά την προσυμβατική ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα 
 
Έντυπο «Υποχρεωτική εκ των άρθρων 28& 29 του Ν.4583/2018» , το οποίο περιλαμβάνει  και 
τις πληροφορίες για την σύγκρουση συμφερόντων και τη διαφάνεια. Το έντυπο πρέπει να  φέρει την 
υπογραφή του πελάτη και αρχειοθετείται από τον διαμεσολαβητή. 
Έντυπο Πληροφοριών Προϊόντος – IPID (Γενικοί Κλάδοι) το οποίο παρέχεται από την 
ασφαλιστική εταιρία 
Έντυπο Αξιολόγησης /  Ανάλυσης Αναγκών και παροχής συμβουλής : Το έντυπο πρέπει να  
φέρει την υπογραφή του πελάτη και αρχειοθετείται από τον διαμεσολαβητή. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 
Πελάτη - Όλα τα προϊόντα 

εκτός επενδυτικών

Εξυπηρέτηση Πελάτη μόνο 
από πιστοποιημένο ΑΔ

Χορήγηση εντύπου 
"Υποχρεωτική εκ των 
άρθρων 28 &29 του 

Ν.4583/2018 
γνωστοποίηση από τον 

ασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή"

Λήψη υπογραφής πελάτη. 
Τηρείται σχετικό αρχείο 

(ηλεκτρονικό ή/και φυσικό)

Χορήγηση « Έντυπου 
Ασφαλιστικών Αναγκών 

προς συμπλήρωση και 
υπογραφή. 

Ο πιστοποιημένος ΑΔ  
προσδιορίζει τον κατάλληλο 

τύπο προϊόντος που θα 
καλύψει τις ανάγκες του 

πελάτη

Ο πιστοποιημένος ΑΔ 
παραδίδει στον πελάτη τα 
ακόλουθα: Αξιολόγηση & 
παροχή συμβουλής για 
ασφαλιστικά προϊόντα ,   
IPID, Αίτηση ασφάλισης

Ο πιστοποιημένος ΑΔ 
παραλαμβάνει 

υπογεγραμμένη την 
Αξιολόγηση & Παροχή 

συμβουλής και την Αίτηση 
Ασφάλισης

Αρχειοθέτηση 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 
Το Κεφάλαιο VI της Οδηγίας IDD, στα άρθρα 26 έως και 30, αναλύει τις πρόσθετες απαιτήσεις επί των 

βασικών απαιτήσεων που τίθενται από την ίδια την Οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, 

όσον αφορά στην παροχή πληροφοριών, στη σύγκρουση συμφερόντων και τη διαφάνεια, αλλά και 

την παροχή ή μη συμβουλών.  

Οι πρόσθετες αυτές απαιτήσεις ισχύουν αποκλειστικά όταν οι δραστηριότητες διανομής ασκούνται σε 

σχέση με την πώληση βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων από ασφαλιστικούς 

διαμεσολαβητές ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις.  

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία , ένα ασφαλιστικό προϊόν που προσφέρει ληκτότητα ( δηλ. 

ημερομηνία κατά την οποία ο κάτοχος του προϊόντος θα εισπράξει την αξία του) ή αξία εξαγοράς, και 

όπου η εν λόγω ληκτότητα ή αξία εξαγοράς είναι συνολικά ή μερικά εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, σε 

διακυμάνσεις της αγοράς, τότε ονομάζεται "επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση" (IBIP).  

Ειδικότερα , ο ορισμός του επενδυτικού προϊόντος βασιζόμενου σε ασφάλιση εντός του Ν.4583/2018 

έχει ως ακολούθως :  

Επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση»: ένα ασφαλιστικό προϊόν που προσφέρει αξία κατά τη 

λήξη του ή αξία εξαγοράς, οι οποίες είναι, συνολικά ή μερικά, εκτεθειμένες, άμεσα ή έμμεσα, σε 

διακυμάνσεις της αγοράς και στο οποίο δεν περιλαμβάνονται: α) οι ασφαλίσεις κατά ζημιών, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4364/2016, β) οι ασφαλίσεις ζωής, οι παροχές των οποίων 

καταβάλλονται μόνο σε περίπτωση θανάτου ή για ανικανότητα λόγω σωματικής βλάβης, ασθένειας ή 

αναπηρίας, γ) τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, τα οποία έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την παροχή 

εισοδήματος στον επενδυτή κατά τη συνταξιοδότησή του και δίνουν στον επενδυτή το δικαίωμα σε 

ορισμένες παροχές, 3 3 δ) τα επισήμως αναγνωρισμένα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ν. 3029/2002 (Α΄ 160) και 4364/2016, ε) τα ατομικά 

συνταξιοδοτικά προϊόντα, για τα οποία απαιτείται εισφορά του εργοδότη και στα οποία ο εργαζόμενος 

ή ο εργοδότης δεν έχει δυνατότητα επιλογής ως προς το συνταξιοδοτικό προϊόν ή τον πάροχο.  

Με βασικό στόχο την ευθυγράμμιση της διανομής των IBIPs με τη Οδηγίας MiFID II, το καθεστώς της 

IDD προβλέπει μια δέσμη ειδικών μέτρων που αφορούν αποκλειστικά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση 

επενδυτικά προϊόντα επιπροσθέτως των προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας που ισχύουν για 

όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα. Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4583/2018 , οι 

πρόσθετες απαιτήσεις για δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων όταν ασκούνται σε 

σχέση με την πώληση επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση αφορούν στις ασφαλιστικές 

εταιρίες αλλά και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. 

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση που ασκεί διανομή των εν λόγω 
προϊόντων θα πρέπει να διατηρεί και να εφαρμόζει αποτελεσματικές οργανωτικές και διοικητικές 
ρυθμίσεις για να εντοπίζει και να προλαμβάνει πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.  
 
Aυτό προϋποθέτει την σύνταξη Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων κατά την οποία ο διανομέας 
προβλέπει για τις οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνει και τις 
διαδικασίες που ακολουθεί προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων. 
Στην περίπτωση που εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων τότε πρέπει να 
συνταχθεί σχετικό ενημερωτικό έντυπο το οποίο παραδίδεται στον πελάτη πριν από της σύναψη της 
ασφαλιστικής σύμβασης το οποίο θα είναι επεξηγηματικό ως προς τον κίνδυνο αυτό. Αυτό αποτελεί 
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έσχατο μέτρο που χρησιμοποιείται μόνον όταν οι ρυθμίσεις για την πρόληψη ή τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων δεν επαρκούν ώστε να διασφαλίσουν την αποφυγή κινδύνου ζημίας στα 
συμφέροντα του πελάτη.  
 
Ως βάση για την σύνταξη της εν λόγω πολιτικής, ο Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2359, 
σχετικά με τον εντοπισμό των μορφών πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν κατά την 
άσκηση δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων σε σχέση με επενδυτικά προϊόντα 
βασιζόμενα σε ασφάλιση και που ενέχουν κίνδυνο πρόκλησης ζημίας στα συμφέροντα ενός πελάτη, 
αναφέρει ότι: «οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αξιολογούν αν αυτοί 
οι ίδιοι, σχετικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε πρόσωπο συνδέεται μαζί τους άμεσα ή έμμεσα με σχέση 
ελέγχου έχουν συμφέρον όσον αφορά το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών 
προϊόντων, όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια».  
 
Λαμβάνονται υπόψη κατ’ ελάχιστο οι εξής περιπτώσεις ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων: 
 
 ▪ Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση, σχετικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε 
πρόσωπο συνδέεται μαζί τους άμεσα ή έμμεσα με σχέση ελέγχου είναι πιθανόν να αποκομίσει 
οικονομικό όφελος ή να αποφύγει οικονομική ζημία, ενδεχομένως εις βάρος του πελάτη,  
 ▪ Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση, σχετικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε 
πρόσωπο συνδέεται μαζί τους άμεσα ή έμμεσα με σχέση ελέγχου έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο για 
να προωθήσει το συμφέρον άλλου πελάτη ή ομάδας πελατών έναντι του συμφέροντος του πελάτη,  
▪ Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση, σχετικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε 
πρόσωπο συνδέεται μαζί τους άμεσα ή έμμεσα με σχέση ελέγχου έχει ουσιαστική συμμετοχή στη 
διαχείριση ή στην ανάπτυξη επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση, ιδίως εάν το 
συγκεκριμένο πρόσωπο είναι σε θέση να επηρεάσει την τιμολόγηση των εν λόγω προϊόντων ή το 
κόστος διανομής τους. 
 
Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και η ασφαλιστική επιχείρηση τηρούν αρχείο όπου φυλάσσονται ένα 
ή περισσότερα έγγραφα, που αποτυπώνουν όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του πελάτη και του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της ασφαλιστικής επιχείρησης για τα εκατέρωθεν δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις, καθώς και τους άλλους όρους με τους οποίους ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες διανομής στον πελάτη. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 
των μερών μπορούν να ορίζονται με αναφορά σε άλλα έγγραφα ή νομικά κείμενα.  Λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κατηγορίας για την οποία διατηρεί εγγραφή στο ειδικό μητρώο, αλλά και 
το εύρος και την πολυπλοκότητα των συμβάσεων για τις οποίες διαμεσολαβεί, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής διαθέτει κατάλληλη για τον όγκο και τη μορφή των δραστηριοτήτων του λογιστική και 
μηχανογραφική οργάνωση. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής φυλάσσει, διαθέτει και χρησιμοποιεί για 
το σκοπό για τον οποίο προορίζονται όλα τα ενημερωτικά προς τον πελάτη έντυπα που του διαθέτουν, 
στο πλαίσιο της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες 
συνεργάζεται. 
 
Για να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις του άρθρου 38 ο διανομέας επενδυτικών προϊόντων 
βασιζόμενων σε ασφάλιση θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση ώστε να τηρεί ανά πελάτη 
αρχείο (ψηφιακό ή φυσικό) με όλα τα έντυπα και νομικά έγγραφα καθώς και τα έντυπα που 
χορηγούνται από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες , τα οποία έχουν ανταλλαχθεί ή / και 
φέρουν την υπογραφή του πελάτη , έτσι ώστε να αποδεικνύεται συμφωνία των μερών για τα εν λόγω 
προϊόντα. 
 
Παράλληλα, και λόγω της πολυπλοκότητας των εν λόγω προϊόντων, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας , ο διανομέας θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη λογιστική και μηχανογραφική 
οργάνωση , έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέλιξη των εν λόγω προϊόντων στο 
χαρτοφυλάκιο του. 
 
O ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να παρέχουν την κατάλληλη 
ενημέρωση, εγκαίρως πριν από τη σύναψη σύμβασης, σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες όσον αφορά 
τη διανομή IBIPs, η οποία συνίσταται, αφενός, σε προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που 
συνδέονται με τα εν λόγω προϊόντα ή με την πρόταση συγκεκριμένων επενδυτικών στρατηγικών, και, 
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αφετέρου, ενημέρωση για όλα τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις. Για τον σκοπό αυτό , οι 
παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση υποχρεούνται να συντάσσουν το 
Έντυπο Βασικών Πληροφοριών (ΚΙD) βάσει του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/653 
(PRIIPs). Το πρόσωπο που παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με ένα PRIIP ή το πωλεί παρέχει 
το έγγραφο βασικών πληροφοριών αρκετά νωρίς, ώστε να δώσει στους ιδιώτες επενδυτές αρκετό 
χρόνο για να εξετάσουν το έγγραφο πριν δεσμευτούν με οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά σε σχέση 
με το εν λόγω προϊόν, ανεξάρτητα από το κατά πόσον χορηγείται στον ιδιώτη επενδυτή περίοδος 
υπαναχώρησης.  
 

Oταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική εταιρεία παρέχουν συμβουλές για IBIP, θα 

πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν (μέσω ερωτηματολογίου διερεύνησης αναγκών και 

ευρύτερης οικονομικής κατάστασης και επενδυτικών στόχων ) αν η προσωπική σύστασή τους προς 

τον πελάτη ανταποκρίνεται στους επενδυτικούς στόχους του τελευταίου, αντιστοιχεί στη 

χρηματοοικονομική του κατάσταση, και είναι τέτοια ώστε ο πελάτης να διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις 

και εμπειρία στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση που ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική εταιρεία δεν λάβει τις 

παραπάνω πληροφορίες, δεν παρέχει στον πελάτη συμβουλές σχετικά με IBIPs. Θα πρέπει να 

παρέχεται δήλωση στον πελάτη η Δήλωση Αξιολόγησης Καταλληλότητας Προϊόντος, η οποία να 

αναλύει μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίον η παρεχόμενη σύσταση είναι σύμφωνη με τους 

επενδυτικούς του στόχους, τη χρηματοοικονομική του κατάσταση, και τις γνώσεις και την εμπειρία του 

πελάτη. Όταν δεν δίδονται συμβουλές, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική εταιρεία ζητεί 

από τον πελάτη να παρέχει πληροφορίες (π.χ. μέσω ερωτηματολογίου) σχετικά με τις γνώσεις και την 

πείρα του στον επενδυτικό τομέα σε σχέση με τον συγκεκριμένο τύπο προσφερόμενου ή ζητούμενου 

προϊόντος ή υπηρεσίας, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει κατά πόσον η σκοπούμενη ασφαλιστική 

υπηρεσία ή προϊόν είναι συμβατά/ κατάλληλα για τον πελάτη. Σε περίπτωση μη συμβατότητας, ο 

πελάτης πρέπει να λάβει τυποποιημένη προειδοποίηση. Σημειώνεται, επίσης, ότι η μη διενέργεια 

αξιολόγησης συμβατότητας είναι δυνατή για μη σύνθετα IBIPs υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

δεδομένου ότι πρόκειται απλώς και μόνο για εκτέλεση μιας συναλλαγής, χωρίς καμία παροχή 

συμβουλών ούτε αξιολόγηση της προσωπικής κατάστασης του πελάτη. 

 

Στον Ν.4583/2018 για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων , τα ως σχετικά άρθρα της οδηγίας 

εντοπίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ και ειδικότερα στα άρθρα 36 – 40.  

 

 

 


