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Τι θα συζητηθεί σήμερα...

• Πως φτάσαμε στην 1η Οκτωβρίου 2018 και την
υιοθέτηση της Οδηγίας IDD ;

• Η Οδηγία ΕΕ/97/2016 και το νομοσχέδιο που
τροποποιεί τους «Περί ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών εργασιών και άλλων συναφών
θεμάτων νόμους του 2016 & 2017»



Τι θα συζητηθεί σήμερα...

Ποια ερωτήματα για που απασχολούν τον
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή;

Ποια ερωτήματα για που απασχολούν τις
ασφαλιστικές εταιρίες; 



Πως φτάσαμε στην 1η Οκτωβρίου και την
υιοθέτηση της Οδηγίας IDD;



Το σκεπτικό της EIOPA…

• Δεκέμβριος 2017 : 6η αναφορά της EIOPA για τις καταναλωτικές
τάσεις στην Ευρώπη που αφορούν σε ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά προϊόντα (Consumer Trends Report).

• Προβλήματα κατά την πώληση ασφαλιστικών προιόντων

• Προβλήματα στην κατανόηση των όρων των ασφαλιστικών
προιόντων από τους καταναλωτές

• Περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων πωλητή - καταναλωτή

• Κακή αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του καταναλωτή,

• Ανεπαρκής προσυμβατική ενημέρωση

• Πρόταση αγοράς για προϊόντα που δεν συμβάδιζαν με τις ανάγκες
του καταναλωτή



Το σκεπτικό της ΕΙOPA…

• Μειωμένη διαφάνεια

• Παραπλανητικές διαφημίσεις ή διαφημίσεις που
επικεντρώνονταν στην τιμή κι όχι στις καλύψεις των
προϊόντων

• Αδυναμία στη συγκρισιμότητα παρόμοιων ασφαλιστικών
προϊόντων

• Ανεπιθύμητες διασταυρούμενες πωλήσεις (cross-
selling) ή προσθήκες σε προϊόντα (add-ons), οι οποίες
δεν ήταν επιθυμητές από τους καταναλωτές.



Το σκεπτικό της ΕΙOPA…

• Προώθηση πολύπλοκων χρηματοοικονομικών
προϊόντων χωρίς απαραίτητες γνώσεις

• Ανεπαρκής αξιολόγηση του επενδυτικού
προφίλ των καταναλωτών

• Μειωμένη επενδυτική κατάρτιση που οδηγεί σε
λανθασμένη συμβουλή για αγορά προιόντων.

Πως αντιμετωπίζονται τα παράπονα και οι
καταγγελίες ; 



Καταναλωτικές τάσεις και νομοθεσία...

..... Με πιο αυστηρή και αναθεωρημένη νομοθεσία! 

• Αντιμετώπιση των παραπόνων των καταναλωτών

• «Διόρθωση» των εποπτικών διαδικασιών και
εργαλείων

• Σχετικά άρθρα της Οδηγίας : προσυμβατική
ενημέρωση,  σύγκρουση συμφερόντων, εκπαίδευση
των διαμεσολαβητών, επενδυτικά προϊόντα
βασιζόμενα σε ασφάλιση , έντυπα πληροφοριών κλπ



Διαφάνεια στην ασφάλιση...

• Απλή και κατανοητή πληροφόρηση προς τον καταναλωτή για
το κόστος της υπηρεσίας

• Παροχή δυνατότητας άμεσης σύγκρισης του κόστους και των
παροχών παρόμοιων υπηρεσιών

• Εξαρχής γνωστοποίηση των περιορισμών της υπηρεσίας
(ασφαλισιμότητα, αποζημίωση)

• Γνωστοποίηση του τρόπου πρόσβασης στην υπηρεσία
(διαδικασία ανάληψης – underwriting)

• Γνωστοποίηση του χρόνου λήξης της υπηρεσίας

• Γνωστοποίηση της υποχρεωτικότητας της συναλλαγής
(διασταυρούμενες πωλήσεις).



Συμπέρασμα ...

Η ποιότητα της επαφής του διανομέα με τον πελάτη είναι
άκρως σημαντική, γιατί το αποτέλεσμα της επαφής αυτής
επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τις καταναλωτικές τάσεις, οι
οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τη διαμόρφωση του

ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει
τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του κλάδου τόσο σε

επίπεδο εταιριών όσο και σε επίπεδο καναλιών διανομής



• Οι ενέργειες του κάθε φυσικού ή νομικού
προσώπου στον κλάδο σήμερα επιφέρουν
ρυθμιστικές συνέπειες αύριο!

• Αν «λιγότερη νομοθεσία», τότε θα πρέπει να
αυτορυθμιστούμε στις καθημερινές μας επαφές
με τους πελάτες μας.



Η Οδηγία ΕΕ/97/2016 και το νομοσχέδιο που τροποποιεί τους «Περί
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και άλλων συναφών
θεμάτων νόμους του 2016 & 2017»



Η Οδηγία...

• Η Οδηγία IDD (Insurance Distribution Directive), γνωστή αρχικά
ως IMD 2 (Insurance Mediation Directive), επικυρώθηκε από το
Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη του 2015 
και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. τον Ιανουάριο
του 2016, με την προοπτική να προσαρμοστεί στο Εθνικό Δίκαιο των
κρατών-μελών της Ε.Ε. το αργότερο μέχρι την 23η Φεβρουαρίου
2018.

• Έλαβε παράταση μέχρι την 1.10.2018

• Αποτελεί οδηγία «ελάχιστης εναρμόνισης» 
(minimum harmonization), δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στα κράτη-
μέλη της Ε.Ε. να θέσουν ακόμα υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας –
το γνωστό «gold plating»– εάν το κρίνουν σκόπιμο.

• Στην Κύπρο (και στην Ελλάδα) δεν έχει ακόμα ψηφιστεί από τα
κοινοβούλιο



Οδηγία vs Νομοσχέδιο

1) Πεδίο εφαρμογής
2) Προϋποθέσεις που απαιτούνται για την

εγγραφή των επαγγελματιών σε μητρώο, 
3) Άσκηση ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η

ελευθερία εγκατάστασης καθώς και οι
εποπτικές εξουσίες, 

4) Eπαγγελματικές κι οργανωτικές
απαιτήσεις, 

5) Kανόνες πληροφόρησης κι επαγγελματικής
δεοντολογίας,

6) Aπαιτήσεις πληροφόρησης για
ασφαλιστικά προϊόντα που βασίζονται σε
επενδύσεις, 

7) Eνδεχόμενες κυρώσεις από τη μη
εφαρμογή της νομοθεσίας

8) Πρόσθετες τελικές διατάξεις.

1) Ερμηνεία, πεδίο εφαρμογής και εξουσίες
εφόρου

2) Άσκηση Δραστηριοτήτων διανομής
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προιόντων και γενικές προϋποθέσεις
άσκησης τέτοιων δραστηριοτήτων

3) Ελευθερία παροχής υπηρεσιών και
ελευθερία εγκατάστασης

4) Τήρηση μητρώων εγγραφής των προσώπων
που ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης και
προϋποθέσεις εγγραφής

5) Αίτηση εγγραφής σε Μητρώο –Έγκριση και
απόρριψη αιτήσεως – Διαγραφή

6) Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών και
κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας

7) Πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τα
βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά
προϊόντα.

8) Γενικές και ποινικές διατάξεις αναφορικά με
την διανομή ασφαλιστικών προιόντων.



Αλλαγή στην ορολογία....

• Αντικατάσταση της λέξης «διαμεσολάβησης», όπου αυτή απαντάται, 
με τη φράση «διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων». 

Διανομέας ασφαλιστικών προιόντων - ευρύς όρος – και περιλαμβάνει :

• Ασφαλιστικό διαμεσολαβητή

• Δευτερεύουσας δραστηριότητας Διαμεσολαβητή

• Aσφαλιστική επιχείρηση



Διανομή ασφαλιστικών προιόντων...

«Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων» :

• Δραστηριότητες παροχής συμβουλών

• Πρόταση

• Διενέργεια εργασιών προπαρασκευής, για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης, τις
δραστηριότητες σύναψής τους ή τις δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη
διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση που
γεννηθεί αξίωση

• Παροχή πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις
βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη μέσω ενός ισοτόπου ή κάποιου
άλλου μέσου

• Παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης
της σύγκρισης των τιμών και των προϊόντων ή την παροχή έκπτωσης επί της
τιμής ασφαλιστικής σύμβασης, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άμεσα
ή έμμεσα μια ασφαλιστική σύμβαση χρησιμοποιώντας ιστότοπο ή άλλα μέσα·



Πώς ορίζεται ο «ασφαλιστικός
διαμεσολαβητής»

«Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής» :

Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ 
αμοιβή δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων

(όχι η ασφαλιστική επιχείρηση, όχι οι υπάλληλοι της ασφαλιστικής
επιχείρησης, όχι η δευτερεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητές)

,



Πώς ορίζεται ο «ο δευτερεύουσας
δραστηριότητας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής»

«Δευτερεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητής» :

Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από πιστωτικό ίδρυμα ή
επιχείρηση επενδύσεων, το οποίο αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ αμοιβή
δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα, δυνάμει συμβάσεως δευτερεύουσας δραστηριότητας
διαμεσολαβητή, όπως η σύμβαση αυτή αναφέρεται στο άρθρο 372 του
νομοσχεδίου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες από τον νόμο
προϋποθέσεις. 

Άρθρα 
371/ 372



Προϋποθέσεις ...

• Η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του εν λόγω φυσικού ή
νομικού προσώπου δεν είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

• Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο διανέμει μόνον ορισμένα ασφαλιστικά
προϊόντα που συμπληρώνουν ένα αγαθό ή μια υπηρεσία

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

Άρθρα 
371/ 372



Δεν θεωρείται διανομή...

Περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο άλλης επαγγελματικής
δραστηριότητας, εάν ο πάροχος δεν βοηθά στη σύναψη ή την εκτέλεση
της ασφαλιστικής σύμβασης

Η κατ’ επάγγελμα διαχείριση των αξιώσεων μιας ασφαλιστικής
επιχείρησης και ο διακανονισμός ζημιών και η εκτίμηση των ζημιών
από εμπειρογνώμονα·

Η απλή παροχή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τους
δυνητικούς ασφαλισμένους στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή
στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις εάν ο πάροχος δεν λαμβάνει πρόσθετα
μέτρα για να βοηθήσει στη σύναψη σύμβασης

Άρθρο  
356



Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής...

Δευτερεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητές, όταν πληρούνται σωρευτικά όλες οι
ακόλουθες προϋποθέσεις του νομοσχεδίου , δηλαδή:

• Η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς το αγαθό ή την υπηρεσία που παρέχεται
από προμηθευτή όταν η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει :

(i) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή ζημιάς αγαθού ή τη μη χρήση της υπηρεσίας που
παρέχει ο εν λόγω προμηθευτής
(ii) τη ζημιά ή απώλεια αποσκευών και τους άλλους κινδύνους που σχετίζονται με ταξίδι
για το οποίο έγινε κράτηση από τον εν λόγω προμηθευτή·

• Το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε για το ασφαλιστικό προϊόν δεν
υπερβαίνει τα εξακόσια (€600) υπολογιζόμενο αναλογικά σε ετήσια βάση·

• Όταν η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς υπηρεσία που αναφέρεται ως άνω, 
και, η διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας είναι ίση ή μικρότερη από τρεις μήνες, το
ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε κατ’ άτομο δεν υπερβαίνει τα διακόσια
ευρώ (€200)

Άρθρο  
357



Αρμοδιότητες του Εφόρου...

• Τηρεί Μητρώα Διαμεσολαβητών

• Αποφασίζει αναφορικά με την εγγραφή ή διαγραφή οποιουδήποτε προσώπου
από το Μητρώο

• Παρακολουθεί την αγορά διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων, περιλαμβανομένης της αγοράς για συμπληρωματικά ασφαλιστικά
προϊόντα και ασκεί εποπτεία της δραστηριότητας διανομής και των διανομέων

• Επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις

• Ανταλλάσει πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για τους
διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων (καλή φήμη, επιβολή κυρώσεων και μέτρων
κλπ)

Άρθρο  
358



Ερωτήματα για τον ασφαλιστικό
διαμεσολαβητή...



Ποιες είναι οι κατηγορίες διαμεσολάβησης;

• Ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί πράκτορες

• Μεσίτες ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων

• Ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί μεσάζοντες

• Ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί σύμβουλοι

• Συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι

• Δευτερεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητές

Εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 383 νομοσχεδίου.

Άρθρο  
359



Ειδικότερα…

• Ασφαλιστικός Πράκτορας : Ορισμός, εργασίες που
ασκεί, υποχρεώσεις – Άρθρα 364 & 365

• Μεσίτης Ασφαλίσεων : Ορισμός, εργασίες που ασκεί, 
νομική & οικονομική ανεξαρτησία, υποχρεώσεις –
Άρθρα 366 & 367

• Ασφαλιστικός μεσάζοντας: Oρισμός, δραστηριότητες
και εργασίες διανομής – Άρθρο 368

• Ασφαλιστικός Σύμβουλος : Ορισμός, εργασίες – Άρθρο
369

• Συνδεδεμένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος : Ορισμός, 
εργασίες – Άρθρο 370

• Δευτερεύουσας Δραστηριότητας Διαμεσολαβητής : 
Oρισμός, δυνατότητες, ευθύνες, απαγορεύσεις –
Άρθρο 371

Άρθρα  
364 -
371



Ασφαλιστικές & Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι
υπάλληλοι τους και οι υπάλληλοι νομικών προσώπων
διαμεσολαβητών…

…Που συμμετέχουν στη διανομή

Καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο του Εφόρου για
παρακολούθηση και εποπτεία των απαιτούμενων
προσόντων τους

Υποβάλλουν εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους
κατάσταση με τους υπαλλήλους τους που συμμετέχουν
άμεσα στη διανομή

ΟΛΟΙ – οφείλουν σε όλα τα έγγραφα που εκδίδουν να
αναφέρουν την ιδιότητα τους και τον αριθμό
πιστοποιητικού εγγραφής που κατέχουν

Άρθρο  
359



Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
δραστηριοποίησης;

• Εγγραφή σε ένα από τα Μητρώα που
προβλέπονται αναλόγως της ιδιότητας (οι ήδη

εγγεγραμμένοι θεωρούνται ότι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις)

• Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (εντός Ε.Ε. για

επαγγελματική αμέλεια τουλάχιστον για 1.250.000 EUR ανά απαίτηση και 1.850.000 
EUR συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις)

• Ικανότητα και καταλληλόλητα για την άσκηση
των εργασιών

Άρθρο  
361



Πότε ένα πρόσωπο είναι ικανό και
κατάλληλο;

• Διαθέτει κατάλληλες επαγγελματικές γνώσεις και
ικανότητες για την εκτέλεση των εργασιών του και την
άσκηση των καθηκόντων του επαρκώς, ανάλογα με τις
εργασίες που προτίθεται να ασκεί και διαθέτει τα
απαιτούμενα προσόντα

• Συμμορφώνεται προς τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις
επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων που
καθορίζονται στο Έκτο Παράρτημα του νομοσχεδίου (15 
ώρες επαγγελματικής κατάρτισης)

• Συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις για συνεχή
επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη

• Επαρκές από πλευράς ακεραιότητας και χαίρει καλής
φήμης

Άρθρο  
361



Κίνδυνοι Γενικής Φύσεως που
ταξινομούνται στους κλάδους 1 έως 18

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση των όρων και των προϋποθέσεων των
προσφερόμενων συμβολαίων, περιλαμβανομένων των παρεπόμενων
κινδύνων εάν καλύπτονται από τα συμβόλαια αυτά

• Ελάχιστη 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

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών
• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση διαχείρισης αιτιάσεων
• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση αξιολόγησης των αναγκών των πελατών
• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς
• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση των προτύπων επαγγελματικής

δεοντολογίας
• Ελάχιστη απαιτούμενη επάρκεια στον χρηματοοικονομικό τομέα

Έκτο 
Παράρτημα



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 οφελών

• 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 οργάνωσης και οφελών καλυπτόμενων 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·

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς και της αγοράς των προϊόντων
αποταμίευσης

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση διαχείρισης καταγγελιών

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση αξιολόγησης των αναγκών των πελατών·

• Διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση των προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας

• Ελάχιστη απαιτούμενη επάρκεια στον χρηματοοικονομικό τομέα. 

Έκτο 
Παράρτημα



Κίνδυνοι ασφάλισης Ζωής

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση συμβολαίων, περιλαμβανομένων των όρων, 
των προϋποθέσεων, των καλυπτόμενων από εγγύηση οφελών και, όπου έχει
εφαρμογή, των παρεπόμενων κινδύνων

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση οργάνωσης και οφελών καλυπτόμενων από
εγγύηση του συνταξιοδοτικού συστήματος του σχετικού κράτους μέλους

• Γνώση της εφαρμοστέας νομοθεσίας για τις συμβάσεις ασφάλισης, της
νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή της νομοθεσίας για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της νομοθεσίας για τη
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και, όπου έχει
εφαρμογή, της σχετικής φορολογικής νομοθεσίας και της σχετικής
κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας·

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς και των αγορών
σχετικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση διαχείρισης καταγγελιών
• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση αξιολόγησης των αναγκών των καταναλωτών
• Διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων
• Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση των προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας
• Ελάχιστη απαιτούμενη επάρκεια στον χρηματοοικονομικό τομέα. 

Έκτο 
Παράρτημα



Πότε ένα πρόσωπο δεν λογίζεται
κατάλληλο;

• Δεν διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο

• Εάν καταδικάστηκε οποτεδήποτε για
πλαστογραφία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, 
τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, εκβίαση, δωροδοκία, 
λαθρεμπορία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς
παραστάσεις, φόνο εκ προμελέτης, 
ανθρωποκτονία, βιασμό, αδικήματα ηθικής
αισχρότητας ή άλλα συναφή προς τα ανωτέρω
ποινικά αδικήματα

• Εάν κηρύχθηκε σε πτώχευση και δεν έχει
αποκατασταθεί

Άρθρο  
361



Ασφαλιστικές & Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
επιχειρήσεις διαμεσολάβησης, περιλαμβανομένης και της
δευτερεύουσας δραστηριότητας…

Οι απαιτήσεις ικανότητας και καταλληλότητας
πληρούνται από τους διευθύνοντες και τα

πρόσωπα που ασχολούνται άμεσα με την διανομή

Άρθρο  
361



Είναι απαραίτητη η σύμβαση διανομής
ασφαλιστικών προϊόντων ;

Για την άσκηση δραστηριοτήτων διανομής
ασφαλιστικών προϊόντων ή διανομής
αντασφαλιστικών προϊόντων από ασφαλιστικό
διαμεσολαβητή, αντασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή
δευτερεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητή, 
ανάλογα με την περίπτωση, εξαιρουμένης της
άσκησης εργασιών μεσίτη ασφαλίσεων, απαιτείται
η προηγούμενη σύναψη σύμβασης διανομής
ασφαλιστικών προϊόντων ή διανομής
αντασφαλιστικών προϊόντων, αναλόγως της
κατηγορίας διαμεσολάβησης.

Άρθρο  
372



Ποια είναι τα Μητρώα εγγραφής φυσικών και νομικών
προσώπων που ασκούν διαμεσολάβηση;

Ο Έφορος τηρεί τα ακόλουθα μητρώα (Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος
καταγωγής) :

Άρθρο  
383

Φυσικά πρόσωπα :

▪ Μητρώο Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων, Ασφαλιστικών 
Μεσαζόντων, και 
Ασφαλιστικών Συμβούλων   

▪ Μητρώο Μεσιτών 
Ασφαλίσεων

▪ Μητρώο  Συνδεδεμένων 
Ασφαλιστικών Συμβούλων· 

▪ Μητρώο  Δευτερεύουσας 
Δραστηριότητας 
Διαμεσολαβητών

Νομικά πρόσωπα :

▪ Μητρώο Εταιρειών Ασφαλιστικής 
Πρακτόρευσης, Εταιρειών 
Ασφαλιστικών Μεσαζόντων, και 
Εταιρειών Ασφαλιστικών 
Συμβούλων 

▪ Μητρώο Εταιρειών 
Ασφαλειομεσιτών

▪ Μητρώο Εταιρειών Συνδεδεμένων 
Ασφαλιστικών Συμβούλων

▪ Μητρώο Εταιρειών  
Δευτερεύουσας Δραστηριότητας 
Διαμεσολαβητών



Ειδικότερα...

«Για εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο
Μεσιτών Ασφαλίσεων αλλά και εταιρείας

ασφαλειομεσιτών αντίστοιχα

απαιτείται χρηματοοικονομική ικανότητα που
αντιστοιχεί, σε μόνιμη βάση, στο 4% των ετήσιων
εισπραχθέντων ασφαλίστρων, με ελάχιστο όριο

τις δεκαοκτώ χιλιάδες και επτακόσια πενήντα
ευρώ €18.750»

Άρθρο
387 (3) , 
388 (δ)



Ειδικότερα…

• Η εγγραφή στα Μητρώα γίνεται μετά από υποβολή
αίτησης

• Ο Έφορος διατηρεί επιγραμμικό σύστημα υποβολής
αίτησης

• Ο Έφορος καταρτίζει ενιαίο σημείο πληροφόρησης
για όλα τα Μητρώα το οποίο επιτρέπει την ταχεία
και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες από τα εν
λόγω Μητρώα

• Δικαίωμα πρόσβασης, προϋποθέσεις εγγραφής
φυσικών και νομικών προσώπων, ειδικές
προϋποθέσεις εγγραφής για διαμεσολαβητές τρίτης
χώρας – Άρθρα 383 -389

• Αίτηση εγγραφής, 

Άρθρα 
383- 389



Πότε απορρίπτεται αίτηση εγγραφής Μητρώα;

• O Έφορος απορρίπτει, εφόσον δεν συντρέχουν
όλες οι απαιτήσεις εγγραφής παραθέτοντας τους
λόγους που δικαιολογούν την απόρριψή της. 

• H απόφαση του Εφόρου δύναται να προσβληθεί
απευθείας με προσφυγή δυνάμει του άρθρου
146 του Συντάγματος

Άρθρα 
383- 389



Πότε γίνεται διαγραφή από τα Μητρώα;

• Όταν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή ή την
ανανέωση της εγγραφής, δεν πληρούνται πλέον

• Σε περίπτωση που δόθηκαν ψευδείς, εσφαλμένες ή παραπλανητικές
πληροφορίες για τα έγγραφα που κατατέθηκαν

• Σε περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεων / όρων για την εγγραφή
σε Μητρώο

• Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για το προβλεπόμενο για
ποινικό αδίκημα

• Σε περίπτωση μη συνετής και αντιδεοντολογικής άσκησης
καθηκόντων κλπ

• Η Απόφαση του Εφόρου για διαγραφή από Μητρώο, συνοδεύεται
από δημόσια ανακοίνωση σε δύο ή περισσότερες ημερήσιες
εγχώριες εφημερίδες, ή με δημοσιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο
κρίνει κατάλληλο ο Έφορος που αναφέρει το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που ευθύνεται και τη φύση της παράβασης

Άρθρα 
383- 389



Ποιοι είναι οι κανόνες επαγγελματικής
δεοντολογίας ; 

• Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, οφείλουν να ενεργούν πάντοτε με
έντιμο, αμερόληπτο και επαγγελματικό εξυπηρέτηση των
συμφερόντων των πελατών, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή τους. 

• Οι διαφημίσεις, από διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων σε πελάτες
ή δυνητικούς πελάτες, είναι αμερόληπτες, σαφείς και μη
παραπλανητικές. 

• Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων δεν αμείβονται ούτε
αμείβουν ή αξιολογούν την απόδοση των υπαλλήλων τους κατά
τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με το καθήκον τους να ενεργούν
προς το συμφέρον των πελατών τους, και, δεν προβαίνουν σε καμία
ρύθμιση υπό τη μορφή αμοιβών, στόχων πωλήσεων ή υπό άλλη
μορφή που θα αποτελούσε κίνητρο για τους ίδιους ή τους
υπαλλήλους τους να συστήσουν ένα συγκεκριμένο ασφαλιστικό
προϊόν σε πελάτη, ενώ ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων θα
μπορούσε να προσφέρει διαφορετικό ασφαλιστικό προϊόν το οποίο
θα ικανοποιούσε καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη. 

Άρθρο  
394



Ποιες πληροφορίες παρέχει ο ασφαλιστικός
διαμεσολαβητής προσυμβατικά;

• Της ταυτότητάς του, της διεύθυνσής του και του γεγονότος ότι
είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής

• Kατά πόσο παρέχει συμβουλές σχετικά με τα πωλούμενα
ασφαλιστικά προϊόντα

• Tων διαδικασιών οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες και
άλλους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν αιτιάσεις για τους
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, και των διαδικασιών
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

• Tου Μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και των μέσων
για την εξακρίβωση της εγγραφής του

• Kατά πόσο ο διαμεσολαβητής εκπροσωπεί τον πελάτη ή
ενεργεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της ασφαλιστικής
επιχείρησης.

Άρθρο  
394



Ποιες γνωστοποιήσεις παρέχει η ασφαλιστική
επιχείρηση προσυμβατικά;

• Της ταυτότητάς της, της διεύθυνσής της και του
γεγονότος ότι είναι ασφαλιστική επιχείρηση

• Κατά πόσο παρέχει συμβουλές σχετικά με τα
πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα

• Των διαδικασιών οι οποίες επιτρέπουν στους
πελάτες και άλλους ενδιαφερομένους να
υποβάλλουν αιτιάσεις για τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, και των διαδικασιών εξωδικαστικής
επίλυσης διαφορών

Άρθρο  
394



Ποιες πληροφορίες γνωστοποιούνται για τη
σύγκρουση συμφερόντων προσυμβατικά;

• Κατά πόσο κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση
συμμετοχή που να αντιστοιχεί στο 10 % ή
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του
κεφαλαίου συγκεκριμένης ασφαλιστικής
επιχείρησης

• Kατά πόσο συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση ή
μητρική επιχείρηση συγκεκριμένης ασφαλιστικής
επιχείρησης κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση
συμμετοχή που να αντιστοιχεί στο 10 % ή
περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου ή του
κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

Άρθρο  
394



Ποιες πληροφορίες γνωστοποιούνται σε σχέση με την
προτεινόμενη σύμβαση ή τη σύμβαση για την οποία

παρέχει συμβουλή , προσυμβατικά;

• Eάν παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης και προσωπικής
ανάλυσης. 

• Εάν έχει συμβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες
διανομής ασφαλιστικών προϊόντων αποκλειστικά με μία ή
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε αυτή δε την
περίπτωση τον ενημερώνει για τις επωνυμίες των εν λόγω
ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

• Εάν δεν έχει συμβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες
διανομής ασφαλιστικών προϊόντων αποκλειστικά με μία ή
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δεν παρέχει
συμβουλές βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης,
σε αυτή δε την περίπτωση τον ενημερώνει για τις επωνυμίες
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων .

Άρθρο  
394



Ποιες πληροφορίες γνωστοποιούνται σε σχέση με

αμοιβή, προσυμβατικά;

• Τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει

• Σε σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση εάν
αμοιβής, προμήθειας, μισθού , αμοιβής από τον
πελάτη , συνδυασμός αυτών κλπ

• Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση κοινοποιεί στον
πελάτη της, εγκαίρως πριν από τη σύναψη
ασφαλιστικής σύμβασης, τη φύση της αμοιβής
που λαμβάνουν οι υπάλληλοί της σε σχέση με
την ασφαλιστική σύμβαση. 

Άρθρο  
394



Τι γίνεται με την παροχή συμβουλών
προσυμβατικά;

• Ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων προσδιορίζει, βάσει των
πληροφοριών τις οποίες έλαβε από τον πελάτη, τις απαιτήσεις και
τις ανάγκες του πελάτη και παρέχει στον πελάτη αντικειμενικές
πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν σε μορφή κατανοητή που
να επιτρέπει στον πελάτη να λάβει ενημερωμένη απόφαση. 

• O διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων παρέχει στον πελάτη
εξατομικευμένη σύσταση , αναλόγως του προϊόντος

• Όταν ασφαλιστικός διαμεσολαβητής πληροφορεί τον πελάτη ότι
παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, 
οφείλει να τις παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκώς μεγάλου αριθμού
ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να
είναι σε θέση να συστήσει προσωπικά, σύμφωνα με επαγγελματικά
κριτήρια, τη σύμβαση ασφάλισης που θα ανταποκρίνεται καλύτερα
στις ανάγκες του πελάτη. 

Άρθρο  
394



Τι είναι το έγγραφο πληροφοριών για το
ασφαλιστικό προϊόν (IPID) ;

Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό
προϊόν συντάσσεται από τον παραγωγό του

προϊόντος της ασφάλισης Γενικής Φύσεως. 

Άρθρο  
394



Άρθρο  
394



Tι γίνεται με τις διασταυρούμενες
πωλήσεις;

Όταν ένα ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από
κοινού με συμπληρωματικό προϊόν ή με μια

υπηρεσία που δεν είναι ιδιωτική ασφάλιση, ως
μέρος πακέτου ή της ίδιας συμφωνίας, ο διανομέας

ασφαλιστικών προϊόντων ενημερώνει τον πελάτη
εάν υπάρχει η δυνατότητα αγοράς των

διαφορετικών συστατικών στοιχείων χωριστά και, 
εάν υπάρχει, παρέχει επαρκή περιγραφή των

διαφορετικών στοιχείων της συμφωνίας ή του
πακέτου, καθώς και χωριστή τεκμηρίωση για το

κόστος και τις χρεώσεις του κάθε στοιχείου. 

Άρθρο  
394



Tι πρόσθετο υπάρχει για τα επενδυτικά
προϊόντα ;

Άρθρο  
394 B –
394 Z



Nα ανακεφαλαιώσουμε ....

• Κατηγορίες διαμεσολάβησης

• Εγγραφή σε μητρώο και προϋποθέσεις
δραστηριότητας

• Επαγγελματική Αστική ευθύνη

• Εκπαίδευση και καταλληλότητα

• Σύμβαση διανομής

• Δεοντολογία και σύγκρουση συμφερόντων

• Προσυμβατική ενημέρωση και εξειδικευμένη
σύσταση στη συμβουλή

• Έντυπα !



Τι απασχολεί την ασφαλιστική
εταιρία; 



Υποχρεώσεις ασφαλιστικών εταιριών…

• Εγκρίνουν, εφαρμόζουν και αναθεωρούν τακτικά τις
εσωτερικές πολιτικές τους και τις κατάλληλες
εσωτερικές διαδικασίες τους και διαθέτουν μια
λειτουργία για να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή
των εγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών

• Διατηρούν και τηρούν επικαιροποιημένα αρχεία με
όλα τα συναφή στοιχεία σε ό,τι αφορά τους
υπαλλήλους τους, και κοινοποιούν στον Έφορο το
όνομα του επικεφαλής αυτής της λειτουργίας και του
αναπληρωτή του, εφόσον τους ζητηθεί

• Χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μόνο εγγεγραμμένων
σε Μητρώο

Άρθρο  
361



Εποπτεία προϊόντων και απαιτήσεις
διακυβέρνησης

• Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι
διαμεσολαβητές που δημιουργούν ασφαλιστικό προϊόν
προς πώληση σε πελάτες, διαθέτουν, χρησιμοποιούν και
επανεξετάζουν διαδικασία για την έγκριση κάθε
ασφαλιστικού προϊόντος ή των σημαντικών
προσαρμογών υφιστάμενου ασφαλιστικού προϊόντος, 
πριν το προωθήσουν στην αγορά

• Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων προσδιορίζει και
εντοπίζει συγκεκριμένη αγορά-στόχο για κάθε προϊόν
και διασφαλίζει ότι όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με
αυτή την προσδιορισμένη αγορά-στόχο αξιολογούνται, 
και ότι η σκοπούμενη στρατηγική διανομής είναι
κατάλληλη για την προσδιορισμένη αγορά-στόχο και
λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το
ασφαλιστικό προϊόν διανέμεται στην προσδιορισμένη
αγορά-στόχο. 

Άρθρο  
394



Το νομοσχέδιο εντός του πλαισίου
Διαχείρισης Κινδύνων…

• Ο Κίνδυνος Επαφής με τον Πελάτη θα πρέπει να
λάβει τη δέουσα επιμέλεια από τα αρμόδια
διοικητικά επίπεδα της κάθε ασφαλιστικής
επιχείρησης

Εμπλέκονται :

• Το Διοικητικό Συμβούλιο,

• Το Τμήμα Ανάπτυξης Προϊόντων,

• Το Τμήμα Πωλήσεων,

• Η Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων, η
Αναλογιστική Λειτουργία και η Λειτουργία
Κανονιστικής Συμμόρφωσης,

• Τα διαμεσολαβούντα πρόσωπα/επιχειρήσεις.



Το νομοσχέδιο και οι τρείς γραμμές
άμυνας…

• Πρώτη γραμμή άμυνας αποτελεί ο σωστός προσδιορισμός της
αγοράς-στόχου του κάθε προϊόντος (target market), η δοκιμή του
προϊόντος (testing) πριν την επίσημη προώθησή του στην αγορά-
στόχο και η επιλογή των κατάλληλων καναλιών διανομής για την
επιτυχή προώθηση του προϊόντος.

• Δεύτερη γραμμή άμυνας αποτελούν όλες οι διαδικασίες που
αφορούν στην καταλληλότητα και την εφαρμογή της Πολιτικής για τη
Διακυβέρνηση των Προϊόντων (ΠΔΠ/POG), η συστηματική
παρακολούθηση της πορείας των προϊόντων και η αναθεώρηση των
σχετικών πολιτικών που τα διέπουν, καθώς και η συστηματική
επίβλεψη των επιλεγμένων καναλιών διανομής και της δικής τους
συμμόρφωσης με την ΠΔΠ/POG.

• Τρίτη γραμμή άμυνας αποτελεί η συνεχής παρακολούθηση και
δοκιμή όλων των δικλείδων ασφαλείας – των ελέγχων (controls) που
τίθενται από την επιχείρηση προκειμένου να μειώνεται ο Κίνδυνος
Επαφής με τον Πελάτη στο ελάχιστο δυνατό σημείο, καθώς και η ανά
τακτά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
ελέγχων αυτών.



Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη…

• Η διαδικασία της ανάληψης κινδύνων (Underwriting),
• Η διαδικασία αποζημιώσεων
• Η διαδικασία αιτιάσεων/παραπόνων,
• Η διαδικασία ελέγχου για την τήρηση των απαιτήσεων

προσυμβατικής ενημέρωσης,
• Η πολιτική πωλήσεων και η αποφυγή της σύγκρουσης

συμφερόντων μέσα από ειδικά προγράμματα κινήτρων ή
δώρων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σχέση πελάτη
και πωλητή,

• Ο έλεγχος της ποιότητας κατά τον εξωπορισμό διάφορων
σταδίων της αλυσίδας διανομής προϊόντων,

• Το επίπεδο επιμόρφωσης του προσωπικού σε θέματα
νομοθεσίας και σχετικών απαιτήσεων κατά την επαφή με
τον πελάτη.



Nα ανακεφαλαιώσουμε ....

• Σχεδιασμός πολιτικών – ενσωμάτωση τους στο
σύστημα διακυβέρνησης με τις προϋποθέσεις του
Solvency II

• Πολιτική εκπαίδευσης προσωπικού

• Πολιτική ελέγχου συνεργατών

• Πολιτική αμοιβών

• Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων

• Διαδικασία προσυμβατικής ενημέρωσης

• Πολιτική για την διακυβέρνηση των προιόντων
(POG)

• Σχεδιασμός εντύπων προσυμβατικής (ιδιαίτερη
σημασία στα επενδυτικά!)




