ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΑ΄, 11 Δεκεµβρίου 2018,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης των συντάξεων, ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας
2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά
µε τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης
των συντάξεων
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 4387/2016 (Α΄85), όπως είχε τροποποιηθεί µε την παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 4472/2017 (Α΄74), αντικαθίσταται
ως εξής:
«β. Από 1.1.2019, αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει
από τον υπολογισµό τους σύµφωνα µε την παράγραφο
1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον
δικαιούχο, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη
εξάλειψή του, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3, όπως ισχύει.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 του
ν. 4472/2017 καταργούνται.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/97/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 20ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ,
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 (ΕΕ L 26), σχετικά µε τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2018/411/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 (ΕΕ L 76) και η θέσπιση άλλων διατάξεων για την ασφαλιστική και αντασφαλιστική διαµεσολάβηση.
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Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
(Άρθρο 1 και άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας)
1. Το παρόν Μέρος θεσπίζει κανόνες όσον αφορά την 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.
2. Το παρόν Μέρος δεν εφαρµόζεται στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, όταν
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ασφάλιση είναι συµπληρωµατική προς το αγαθό ή
την υπηρεσία που παρέχεται από προµηθευτή, όταν η εν
λόγω ασφάλιση καλύπτει:
αα) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή ζηµίας αγαθού ή
τη µη χρήση της υπηρεσίας που παρέχει ο εν λόγω προµηθευτής, ή
ββ) τη ζηµία ή απώλεια αποσκευών και τους άλλους
κινδύνους που σχετίζονται µε ταξίδι για το οποίο έγινε
κράτηση από τον εν λόγω προµηθευτή,
β) το ποσό των ασφαλίστρων, που καταβλήθηκε για το
ασφαλιστικό προϊόν, δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600)
ευρώ, υπολογιζόµενο αναλογικά σε ετήσια βάση,
γ) κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β΄, όταν η ασφάλιση είναι συµπληρωµατική προς υπηρεσία της περίπτωσης α΄ και η διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας είναι ίση ή
µικρότερη από τρεις (3) µήνες, το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε κατ’ άτοµο δεν υπερβαίνει τα
διακόσια (200) ευρώ.
3. Όταν η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο ασφαλιστικός
διαµεσολαβητής ασκεί δραστηριότητα διανοµής µέσω ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος εξαιρείται από την εφαρµογή του παρόντος, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η εν λόγω επιχείρηση ή ο
διαµεσολαβητής διασφαλίζει ότι:
α) τίθενται στη διάθεση του πελάτη, πριν από τη σύναψη της σύµβασης, πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα και τη διεύθυνσή του και σχετικά µε τις διαδικασίες
του άρθρου 10, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες και
άλλους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν καταγγελίες,
β) υπάρχουν κατάλληλες και αναλογικές διαδικασίες
µε σκοπό τη συµµόρφωση προς τα άρθρα 27 και 34 και
την εξέταση των απαιτήσεων και των αναγκών του πελάτη πριν από την πρόταση σύµβασης,
γ) το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30
παρέχεται στον πελάτη πριν από τη σύναψη της σύµβασης.
4. Το παρόν Μέρος δεν εφαρµόζεται στις δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων σε σχέση µε κινδύνους και υποχρεώσεις που
βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ρυθµίζει, επίσης, δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών προϊόντων που διενεργούνται σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η άσκηση στην Ελλάδα της δραστηριότητας ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διανοµής ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών προϊόντων από ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή διαµεσολαβητές εγκατεστη-

µένους σε τρίτη χώρα, που εργάζονται στην Ελλάδα στο
πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, γίνεται µε
τρόπο που εξασφαλίζει την ίση µεταχείριση όλων των
προσώπων που ασκούν ή εξουσιοδοτήθηκαν να ασκούν
δραστηριότητες ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διανοµής στην ελληνική αγορά. Η εποπτική αρχή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τις γενικής φύσης δυσκολίες, τις οποίες συναντούν οι διανοµείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων που προέρχονται από την Ελλάδα ως κράτος - µέλος καταγωγής, κατά την εγκατάστασή τους ή την άσκηση δραστηριοτήτων
διανοµής ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων
σε τρίτη χώρα.
Άρθρο 4
Ορισµοί
(Άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 12 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας)
1.Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι εξής ορισµοί:
1) «Διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων»: οι δραστηριότητες παροχής συµβουλής, πρότασης ή διενέργειας εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συµβάσεων ασφάλισης, οι δραστηριότητες σύναψής τους ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και
την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαµβανοµένης της παροχής πληροφοριών σχετικά µε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές συµβάσεις, βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη µέσω ενός ιστότοπου ή κάποιου άλλου µέσου και 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.
2) «Διανοµή αντασφαλιστικών προϊόντων»: οι δραστηριότητες παροχής συµβουλής, πρότασης ή διενέργειας
εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συµβάσεων αντασφάλισης, οι δραστηριότητες σύναψής τους ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και
την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαµβανοµένων των
δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται από αντασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την παρέµβαση αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή.
3) «Ασφαλιστικός διαµεσολαβητής»: κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, εκτός από την ασφαλιστική ή την αντασφαλιστική επιχείρηση ή τους υπαλλήλους τους και εκτός από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, το οποίο αναλαµβάνει ή ασκεί επ’ αµοιβή δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που έχουν έδρα στην Ελλάδα και υπόκεινται στα άρθρα 19 έως 26, διακρίνονται
στις εξής κατηγορίες:
α) ασφαλιστικοί πράκτορες,
β) συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων,
γ) µεσίτες ασφαλίσεων.
4) «Ασφαλιστικός Πράκτορας»: το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνοµα και για λογαριασµό
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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.
5) «Συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων»: 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.
6) «Μεσίτης ασφαλίσεων»: 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.
7) «Ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός από πιστωτικό ίδρυµα ή επιχείρηση επενδύσεων ή τον αγροτικό συνεταιρισµό, όπως ορίζονται στα σηµεία 1) και 2)
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 176), που αναλαµβάνει και ασκεί µε αµοιβή δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων,
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα του εν λόγω
φυσικού ή νοµικού προσώπου δεν είναι η διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων,
β) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διανέµει µόνο ορισµένα ασφαλιστικά προϊόντα που συµπληρώνουν ένα αγαθό
ή µία υπηρεσία,
γ) τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν καλύπτουν
την ασφάλιση ζωής ή 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.
Οι επιχειρήσεις ενοικίασης οχηµάτων και τα ταξιδιωτικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων εγγράφονται στο ειδικό µητρώο του
άρθρου 19 ως ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση.
8)«Αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής»: κάθε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, άλλο από την αντασφαλιστική επιχείρηση ή τους υπαλλήλους της, το οποίο αναλαµβάνει ή ασκεί µε αµοιβή τη δραστηριότητα διανοµής αντασφαλιστικών προϊόντων. Αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές µε
έδρα στην Ελλάδα είναι µόνον οι µεσίτες αντασφαλίσεων, δηλαδή τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που, κατ’ εντολή του πελάτη, ασκούν τη δραστηριότητα της διανοµής
αντασφαλιστικών προϊόντων µε βάση την ανάλυση επαρκούς αριθµού αντασφαλιστικών συµβάσεων που δια-

τίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσµεύονται ως προς την
επιλογή της αντασφαλιστικής επιχείρησης.
9) «Ασφαλιστική επιχείρηση»: οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13).
10) «Αντασφαλιστική επιχείρηση»: οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 4364/2016 .
11) «Διανοµέας ασφαλιστικών προϊόντων»: κάθε ασφαλιστικός διαµεσολαβητής, ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση ή ασφαλιστική επιχείρηση.
12) «Αµοιβή»: 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.
13) «Κράτος - µέλος καταγωγής»:
α) αν ο διαµεσολαβητής είναι φυσικό πρόσωπο, το
κράτος - µέλος στο οποίο διαµένει,
β) εάν ο διαµεσολαβητής είναι νοµικό πρόσωπο, το
κράτος - µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική του έδρα ή, αν δεν έχει καταστατική έδρα σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, το κράτος - µέλος στο οποίο βρίσκεται
η κεντρική του διοίκηση.
14) «Κράτος - µέλος υποδοχής»: το κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο ένας ασφαλιστικός ή
αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής έχει µόνιµη παρουσία
ή εγκατάσταση ή παρέχει υπηρεσίες και το οποίο δεν είναι το κράτος - µέλος καταγωγής του.
15)«Υποκατάστηµα»: το πρακτορείο ή το υποκατάστηµα διαµεσολαβητή, το οποίο βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους - µέλους εκτός του κράτους - µέλους καταγωγής του.
16) «Στενοί δεσµοί»: οι στενοί δεσµοί, όπως ορίζονται
στην παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016.
17) «Κύριος τόπος επιχειρηµατικής δραστηριότητας»:
ο τόπος από τον οποίο ασκείται η διοίκηση επί της κύριας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
18) «Συµβουλή»: η παροχή προσωπικής σύστασης
στον πελάτη σε σχέση µε µία ή περισσότερες συµβάσεις
ασφάλισης.
19) «Μεγάλοι κίνδυνοι»: οι µεγάλοι κίνδυνοι, όπως ορίζονται στην παρ. 27 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016.
20)«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,
δ) τα επισήµως αναγνωρισµένα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά ταµεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
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των νόµων 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.
21) «Σταθερό µέσο ή µόνιµο υπόθεµα»: κάθε µέσο το
οποίο:
α) παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει
πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη
αυτόν, κατά τρόπο ώστε να µπορεί να ανατρέχει σε αυτές µελλοντικά και για χρονικό διάστηµα ικανό για τους
σκοπούς των πληροφοριών,
β) επιτρέπει την αµετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευµένων πληροφοριών.
22) «Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων» (Ε.Α.Α.Ε.Σ.): η Ευρωπαϊκή Εποπτική
Αρχή που έχει συσταθεί µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 (EE L 331).
23) «Όργανο διοίκησης ασφαλιστικού διαµεσολαβητή
ή ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση»:
το συλλογικό ή ατοµικό όργανο που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις εµπορικές εταιρείες και αναλόγως της
νοµικής µορφής του νοµικού προσώπου, είναι επιφορτισµένο µε την εν γένει διοίκηση και εκπροσώπηση του
νοµικού προσώπου. Στις ατοµικές επιχειρήσεις, ως όργανο διοίκησης νοείται ο ίδιος ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση.
24) «Παραγωγή ασφαλιστικού πράκτορα ή συντονιστή»: το σύνολο των ασφαλιστικών συµβάσεων, οι οποίες καταρτίστηκαν από την ασφαλιστική επιχείρηση µε τη
διαµεσολάβηση του ασφαλιστικού πράκτορα ή συντονιστή.
2. Για τους σκοπούς των περιπτώσεων 1 και 2 της παραγράφου 1, οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν θεωρούνται διανοµή ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων:
α) η περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο
άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας, εάν:
αα) ο πάροχος δεν λαµβάνει πρόσθετα µέτρα για να
βοηθήσει στη σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής
σύµβασης,
ββ) σκοπός της εν λόγω δραστηριότητας δεν είναι η
βοήθεια του πελάτη στη σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής σύµβασης,
β) η κατ’ επάγγελµα διαχείριση των αξιώσεων µιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και
ο διακανονισµός ζηµιών και η εκτίµηση των ζηµιών από
πραγµατογνώµονα,
γ) η απλή παροχή δεδοµένων και πληροφοριών σχετικά µε τους δυνητικούς ασφαλισµένους στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές ή στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αν ο πάροχος των πληροφοριών δεν λαµβάνει πρόσθετα µέτρα για να βοηθήσει στη σύναψη ασφαλιστικής
ή αντασφαλιστικής σύµβασης,
δ) η απλή παροχή πληροφοριών στους δυνητικούς ασφαλισµένους σχετικά µε τα ασφαλιστικά ή αντασφαλιστικά προϊόντα ή τον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό

διαµεσολαβητή ή την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, αν ο πάροχος των πληροφοριών δεν λαµβάνει πρόσθετα µέτρα για να βοηθήσει στη σύναψη ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής σύµβασης.
Άρθρο 5
Συναλλακτικές σχέσεις των διανοµέων ασφαλιστικών
προϊόντων µεταξύ τους και µε τον πελάτη

1. Ο ασφαλιστικός πράκτορας διανέµει προϊόντα µίας
ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βάσει έγγραφης σύµβασης εντολής και αµείβεται µε προµήθεια
αποκλειστικά από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στο όνοµα και για λογαριασµό των οποίων διανέµει ασφαλιστικά προϊόντα.
2. Ο συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων ασκεί τη
δραστηριότητα της περίπτωσης 5 του άρθρου 4 στο όνοµα και για λογαριασµό µίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βάσει έγγραφης σύµβασης εντολής
και αµείβεται µε προµήθεια αποκλειστικά από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε τις οποίες συνεργάζεται.
3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, λυθεί η σύµβαση µεταξύ
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του ασφαλιστικού
πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, η
ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στον ασφαλιστικό
πράκτορα ή τον συντονιστή ποσό που ισούται µε την
προµήθεια τριών (3) ετών που θα δικαιούτο, αν δεν είχε
λυθεί η σύµβαση, και αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί, γι’ αυτό το διάστηµα, να παραµένει
στην ασφαλιστική επιχείρηση. Η παραγωγή τεκµαίρεται
ότι παραµένει στην ασφαλιστική επιχείρηση, εφόσον
διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη για το ασφαλιζόµενο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή αντικείµενο, χωρίς ουσιώδη
µεταβολή των όρων της αρχικής ασφαλιστικής σύµβασης. Η ασφαλιστική επιχείρηση ενηµερώνει σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, µε αναλυτική κατάσταση, τον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή για τη διατηρούµενη σε ισχύ παραγωγή του και τις προµήθειές του που
αναλογούν σε αυτή.
Το βάρος απόδειξης για την απώλεια της παραγωγής
φέρει η ασφαλιστική επιχείρηση. Το ποσό του πρώτου εδαφίου δεν καταβάλλεται, αν η σύµβαση λύθηκε µε πρωτοβουλία του διαµεσολαβητή.
Αν ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του ασφαλιστικού
πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων,
για αξιόποινες πράξεις από τη σχέση του µε την ασφαλιστική επιχείρηση ή που τελέστηκαν επ’ ευκαιρία αυτής,
καταβάλλεται στον ασφαλιστικό πράκτορα ή συντονιστή
το ήµισυ του ποσού που θα δικαιούτο, αν δεν είχε λυθεί
η σύµβαση, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο. Σε περίπτωση
αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή παύσης της ποινικής δίωξης ή εν γένει απαλλαγής του πράκτορα ή του
συντονιστή από τις σχετικές κατηγορίες, η ασφαλιστική
επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει εντόκως στον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή το ποσό που υπολείπεται. Αντίθετα, αν ο πράκτορας ή ο συντονιστής
καταδικαστεί αµετάκλητα, επιστρέφει εντόκως το ποσό
που έλαβε µετά την άσκηση της ποινικής δίωξης.
Σε περίπτωση µόνιµης ολικής ανικανότητας του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρα-
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κτόρων, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή ποσό που ισούται µε την προµήθεια τεσσάρων (4) ετών που αναλογεί
στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί γι’ αυτό το
διάστηµα να παραµένει στην ασφαλιστική επιχείρηση.
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιστικού πράκτορα ή
του συντονιστή, το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στα
πρόσωπα που ο πράκτορας ή ο συντονιστής έχει ορίσει
ως δικαιούχους. Αν δεν έχουν οριστεί δικαιούχοι, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει το ποσό αυτό στους
κληρονόµους του θανόντος κατά το λόγο της κληρονοµικής τους µερίδας.
Σε περίπτωση αποχώρησης του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, λόγω
συνταξιοδότησης, η ασφαλιστική επιχείρηση του καταβάλλει ποσό που ισούται µε την προµήθεια τριών (3) ετών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί να παραµένει γι’ αυτό το διάστηµα σε αυτήν.
4. Ο µεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ασκεί τη
δραστηριότητα διανοµής βάσει έγγραφης σύµβασης µε
τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, µε
τρόπο που να αποτρέπεται η νοµική και οικονοµική εξάρτησή του έναντι αυτών. Ο µεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων λαµβάνει:
α) προµήθεια από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στις
οποίες τοποθέτησε τον ασφαλιστικό κίνδυνο κατ’ εντολή
του πελάτη του, ή και
β) αµοιβή από τον πελάτη, βάσει έγγραφης σύµβασης
µεταξύ τους.
Ελάχιστο περιεχόµενο της συµφωνίας µε τον πελάτη
είναι ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του µεσίτη ασφαλίσεων, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του πελάτη, ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσης της αµοιβής και το
ακριβές ποσό της αµοιβής ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν,
η βάση και η µέθοδος υπολογισµού της αµοιβής.
5. Στην ασφάλιση µεγάλων κινδύνων, όταν πρόκειται
για επαγγελµατία πελάτη της παρ. 10 του άρθρου 4 του
ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και στη συνασφάλιση της παρ. 4
του άρθρου 15 του ν. 2496/1997 (Α΄87), ο µεσίτης ασφαλίσεων µπορεί, αν δεν είναι δυνατή η άµεση έκδοση από
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφαλιστηρίου του άρθρου 2 του ν. 2496/1997, να υποβάλει στις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις «συµφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης»,
στο οποίο αναγράφονται οι προϋποθέσεις και οι όροι αποδοχής της ασφάλισης από τις ενδιαφερόµενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες βεβαιώνουν την αποδοχή της κάλυψης του κινδύνου. Ο µεσίτης ασφαλίσεων
εκδίδει «πιστοποιητικό ασφάλισης» µε βάση τα στοιχεία
που συµφώνησε µε την ασφαλιστική επιχείρηση, το οποίο παραδίδει στον πελάτη. Ο µεσίτης αντικαθιστά το
πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, µε τη σύµβαση ασφάλισης.
6. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, διανέµει προϊόντα µίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τη δραστηριότητά του και αµείβεται µε προµήθεια
από εκείνην.
7. Η συνεργασία µεταξύ των εγγεγραµµένων προσώπων στο ειδικό µητρώο του άρθρου 19 επιτρέπεται µόνο
εφόσον είναι εγγεγραµµένοι στην ίδια κατηγορία. Αν µε-

ταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του πελάτη µεσολαβούν περισσότεροι του ενός διαµεσολαβητές, οι οποίοι συνεργάζονται µεταξύ τους στην προώθηση του ασφαλιστικού προϊόντος, εκείνος από τους συνεργαζόµενους διαµεσολαβητές που έχει σύµβαση µε την ασφαλιστική επιχείρηση, λαµβάνει έγκριση από την ασφαλιστική επιχείρηση για τη διανοµή των προϊόντων της µέσα από τη συγκεκριµένη συνεργασία και, κατά περίπτωση,
για την εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου
28, πριν συναφθεί οποιαδήποτε ασφαλιστική σύµβαση.
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. 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 κατέβαλλε στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, αν
είχε εγκρίνει τη συνεργασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΩΝ
Άρθρο 6
Σκοπός και γενικές αρχές εποπτείας
(άρθρο 12 και άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των Επιµελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 26,
αρµόδια για την εποπτεία της δραστηριότητας διανοµής
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων είναι η
Τράπεζα της Ελλάδος, εφεξής αναφερόµενη ως η εποπτική αρχή.
2. Η εποπτική αρχή εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του καταστατικού της
(ν. 3424/1927, Α΄ 298), τον τρόπο που ασκείται η δραστηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, ώστε να διασφαλίζει τη διαρκή συµµόρφωση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
διαµεσολαβητών, καθώς και των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα
την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µε τις διατάξεις του
παρόντος και της κείµενης ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Η
εποπτική αρχή παρακολουθεί τη λειτουργία της αγοράς
ασφαλιστικών προϊόντων, περιλαµβανοµένης της αγοράς για ασφαλιστικά προϊόντα που είναι συµπληρωµατικά άλλης υπηρεσίας ή αγαθού, τα οποία διατίθενται, διανέµονται ή πωλούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, ή πωλούνται προς την αγορά άλλων
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε χώρα προέλευσης την Ελλάδα.
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3. Για την άσκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων η
εποπτική αρχή µεριµνά να διαθέτει σε συνεχή βάση επαρκές εξειδικευµένο προσωπικό.
4. Τα όργανα διοίκησης της εποπτικής αρχής και το
προσωπικό αυτής, δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων
για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εντός των κατά το παρόν Μέρος νόµο αρµοδιοτήτων τους, καθώς επίσης εντός των λοιπών αρµοδιοτήτων, τις οποίες ασκεί η εποπτική αρχή κατά ανάθεση δηµόσιας εξουσίας, εκτός αν βαρύνονται µε δόλο.
Άρθρο 7
Διενέργεια ελέγχων
1. Για την άσκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων, η
εποπτική αρχή µπορεί να διενεργεί, γενικούς ή ειδικούς,
επιτόπιους ή µη ελέγχους σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα
την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. Επίσης, η εποπτική αρχή µπορεί να διενεργεί ελέγχους σε:
α) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που δεν εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος αλλά, είτε του έχουν ανατεθεί εξωτερικά λειτουργίες της ασφαλιστικής
ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, σύµφωνα µε το άρθρο
37 του ν. 4364/2016, είτε είναι τρίτος µε τον οποίον η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση έχει πραγµατοποιήσει συναλλαγή, η οποία είναι αναγκαίο να ελεγχθεί για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος,
β) οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µόνο
όµως στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος και εφόσον ο έλεγχος δεν µπορεί να επιτευχθεί
µέσω της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης
ή του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή
ή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση.
2. Η εποπτική αρχή, κατά την άσκηση των εποπτικών
αρµοδιοτήτων της:
α) έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο, βιβλίο ή
άλλο στοιχείο τηρείται, µε οποιαδήποτε µορφή, για τις
δραστηριότητες του ελεγχοµένου, είτε στις ίδιες τις ελεγχόµενες επιχειρήσεις είτε αλλού, εντός ή εκτός Ελλάδας, και µπορεί να λαµβάνει αντίγραφό του, ακόµη και
αν αυτό περιέχει απλά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων,
β) µπορεί να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο ή δηµόσια αρχή,
γ) µπορεί να απαιτεί τη διακοπή της πώλησης συγκεκριµένου ασφαλιστικού προϊόντος ή τη διακοπή δραστηριότητας ή πρακτικής προώθησης προϊόντος που είναι αντίθετη µε το παρόν Μέρος,
δ) µπορεί να λαµβάνει πληροφορίες από εξωτερικούς
εµπειρογνώµονες και να αναθέτει εξακριβώσεις, µελέτες, έρευνες και κατά περίπτωση έργα σε εξωτερικούς
συνεργάτες,
ε) µπορεί να λαµβάνει κάθε πληροφορία για συµβάσεις

που βρίσκονται στην κατοχή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών διαµεσολαβητών
ή έχουν συναφθεί µε τρίτους.
Κατά τη διενέργεια ελέγχων από την εποπτική αρχή ή
τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών - µελών, σύµφωνα µε το παρόν Μέρος και το ν. 4364/2016, τα πρόσωπα
που υπόκεινται στους ελέγχους αυτούς δεν δικαιούνται
να επικαλεστούν το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων ή τη νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων ή άλλο απόρρητο έναντι των αρµόδιων
αρχών ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα από
αυτές για τη διενέργεια του ελέγχου.
3. Οι διανοµείς διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που
υποβάλλουν στην εποπτική αρχή είναι πλήρεις, ακριβείς
και κατάλληλες για την άσκηση του εποπτικού της έργου.
4. Τα πάσης φύσεως έγγραφα που υποβάλλονται από
τους διανοµείς στην εποπτική αρχή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν Μέρος, είναι στην ελληνική γλώσσα.
Η εποπτική αρχή µπορεί να λαµβάνει υπόψη της έγγραφα σε άλλες επίσηµες ευρωπαϊκές γλώσσες, εφόσον
κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της έχει, κατά
τον χρόνο εκείνο, τη δυνατότητα να το πράξει.
Άρθρο 8
Συνεργασία µε την Ε.Α.Α.Ε.Σ. και εποπτική σύγκλιση
Η εποπτική αρχή καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε
να συµµορφώνεται µε τις κατευθυντήριες γραµµές, τις
συστάσεις και τα πρότυπα που εκδίδονται από την
Ε.Α.Α.Ε.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 1094/2010, καθώς και από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές µέσω της Μικτής Επιτροπής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των Κανονισµών (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
1094/2010 και 1095/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίες σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές της δυνάµει του
παρόντος και εκδίδει σχετικές αποφάσεις που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 9
Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
των αρµόδιων αρχών των κρατών - µελών
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)
1. Η εποπτική αρχή συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) και ανταλλάσσει πληροφορίες για τους διανοµείς
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, προκειµένου να εξασφαλίσει την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία εγγραφής στο µητρώο του άρθρου 19 και σε διαρκή βάση, η εποπτική αρχή ανταλλάσσει πληροφορίες µε τις αρµόδιες
αρχές των άλλων κρατών - µελών της Ε.Ε. για την καλή
φήµη, τις επαγγελµατικές γνώσεις και τις ικανότητες
των διανοµέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων.
2. Η εποπτική αρχή ανταλλάσσει πληροφορίες µε τις
αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών - µελών για τους διανοµείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων,
στους οποίους έχει επιβληθεί κύρωση ή άλλο µέτρο που
προβλέπεται στο Κεφάλαιο VII της Οδηγίας 2016/97 και
στα άρθρα 41 έως 46 του παρόντος, ιδίως αν έχει ή είχε
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ως αποτέλεσµα τη διαγραφή των εν λόγω διανοµέων από τα µητρώα του άρθρου 3 της Οδηγίας 2016/97 και του
άρθρου 19 του παρόντος.
3. Όλα τα πρόσωπα που υποχρεούνται να λαµβάνουν
ή να παρέχουν πληροφορίες, σύµφωνα µε το παρόν Μέρος, οφείλουν να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο,
όπως ορίζεται στο άρθρο 44 του ν. 4364/2016.
4. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε
το παρόν Μέρος, η Κ.Ε.Ε.Ε. και τα αρµόδια επιµελητήρια
παρέχουν στην εποπτική αρχή, µόλις τους ζητηθεί, κάθε
πληροφορία, στοιχείο και έγγραφο που σχετίζεται µε τις
αρµοδιότητες αυτές.
Άρθρο 10
Καταγγελίες
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
Με απόφαση της εποπτικής αρχής καθορίζεται η διαδικασία υποβολής από τους πελάτες και τους άλλους ενδιαφεροµένους και, ειδικότερα, τις ενώσεις καταναλωτών, καταγγελιών κατά των διανοµέων ασφαλιστικών
και αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και διερεύνησης
της βασιµότητας των καταγγελιών αυτών, µετά την οποία και αφού ασκηθεί από τους ελεγχοµένους το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης, κατ’ ανάλογη εφαρµογή
του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
µπορεί, αν διαπιστωθούν παραβάσεις και ανεξαρτήτως
της ενδεχόµενης ποινικής τους ευθύνης, να τους επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 43, ανά παράβαση. Σε
κάθε περίπτωση, η εποπτική αρχή αποστέλλει, µέσα σε
εύλογο χρόνο, απάντηση στον καταγγέλλοντα για το
περιεχόµενο της καταγγελίας του.
Άρθρο 11
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
(Άρθρο 15 της Οδηγίας)
1. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του µε διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων, ο πελάτης µπορεί να
προσφεύγει στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος
έχει συσταθεί µε τον ν. 3297/2004 (Α΄ 259), ή σε άλλον
φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόµιµα καταχωρισµένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β΄ 1421).
2. Οι φορείς της παραγράφου 1 συνεργάζονται µε
τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών - µελών
για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών που αφορούν
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
το παρόν Μέρος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 12
Άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)
1. Κάθε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολα-

βητής ή ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µε χώρα καταγωγής την Ελλάδα, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητές του για πρώτη
φορά στο έδαφος άλλου κράτους - µέλους υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενηµερώνει, εγγράφως, για την πρόθεσή του αυτή:
α) το επιµελητήριο, στο ειδικό µητρώο του οποίου είναι εγγεγραµµένος,
β) την εποπτική αρχή.
2. Το επιµελητήριο αποστέλλει στην εποπτική αρχή,
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή του
εγγράφου της παραγράφου 1, τις εξής πληροφορίες:
α) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και τον αριθµό ειδικού µητρώου του διαµεσολαβητή,
β) το κράτος - µέλος ή τα κράτη - µέλη στα οποία προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες ο διαµεσολαβητής,
γ) την κατηγορία διαµεσολάβησης της παραγράφου 3
του άρθρου 19 στην οποία έχει εγγραφεί ο διαµεσολαβητής,
δ) τους κλάδους στους οποίους προτίθεται ο διαµεσολαβητής να δραστηριοποιηθεί, αναφέροντας κατά περίπτωση, εάν µπορεί να προωθεί επενδυτικά προϊόντα που
βασίζονται σε ασφάλιση,
ε) την επωνυµία κάθε ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασµό της οποίας θα διαµεσολαβεί στο κράτος - µέλος υποδοχής, εφόσον ο διαµεσολαβητής διαθέτει τη σχετική πληροφορία,
στ) αντίγραφο του ασφαλιστηρίου επαγγελµατικής αστικής ευθύνης ή άλλου εγγράφου σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22.
3. Η εποπτική αρχή αποστέλλει τις πληροφορίες των
περιπτώσεων α΄ έως ε΄ της παραγράφου 2, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή τους, στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής, στο οποίο
σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί ο διαµεσολαβητής της
παραγράφου 1.
4. Μόλις η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής επιβεβαιώσει στην εποπτική αρχή την παραλαβή των
πληροφοριών της παραγράφου 2, η εποπτική αρχή ενηµερώνει, εγγράφως, τον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό
διαµεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που
ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική
διαµεσολάβηση, καθώς και το αρµόδιο επαγγελµατικό επιµελητήριο, ότι οι πληροφορίες έχουν παραληφθεί από
την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής και ότι ο διαµεσολαβητής µπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές του στο κράτος - µέλος υποδοχής. Η εποπτική αρχή
ενηµερώνει ταυτόχρονα τον διαµεσολαβητή:
α) ότι οι πληροφορίες, όσον αφορά τις νοµοθετικές
διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 11
της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ, οι οποίες ισχύουν στο κράτος µέλος υποδοχής, είναι διαθέσιµες µε τα µέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 11 της
Οδηγίας 2016/97/ΕΕ,
β) ότι ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να συµµορφωθεί προς τις διατάξεις που αναφέρονται στην περίπτωση
α΄, προκειµένου να αρχίσει τις δραστηριότητές του στο
κράτος - µέλος υποδοχής.
5. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της παραγράφου 2, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική δια-
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µεσολάβηση ενηµερώνει για τη µεταβολή αυτή το αρµόδιο επιµελητήριο, τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες πριν
επιφέρει τη µεταβολή. Το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τότε που έλαβε την ενηµέρωση του πρώτου
εδαφίου, το επιµελητήριο γνωστοποιεί τη µεταβολή
στην εποπτική αρχή. Το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που ενηµερώθηκε, η εποπτική αρχή γνωστοποιεί, µε τη σειρά της, τη µεταβολή στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής.
6. Όταν η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος υποδοχής ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µε χώρα καταγωγής άλλο κράτος - µέλος, ο οποίος προτίθεται
να ασκήσει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η εποπτική αρχή
είναι αρµόδια να λαµβάνει από την αρµόδια αρχή του
κράτους - µέλους καταγωγής τις πληροφορίες του άρθρου 4 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ. Η εποπτική αρχή επιβεβαιώνει, χωρίς καθυστέρηση, στην αρµόδια αρχή του
κράτους - µέλους καταγωγής την παραλαβή των πληροφοριών του πρώτου εδαφίου.
Άρθρο 13
Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
(Άρθρο 5 της Οδηγίας)
1. Όταν η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος υποδοχής,
αν η εποπτική αρχή έχει λόγους να θεωρεί ότι ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει σύµφωνα µε το παρόν Μέρος γνωστοποιεί τις διαπιστώσεις αυτές στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής.
2. Αν, παρά τα ληφθέντα από το κράτος καταγωγής µέτρα, ύστερα από την ενηµέρωση της παραγράφου 1, ή επειδή τα µέτρα αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή ή επειδή
δεν έχουν ληφθεί µέτρα από το κράτος - µέλος καταγωγής, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση εξακολουθεί να ενεργεί κατά τρόπο σαφώς ζηµιογόνο, είτε για τα συµφέροντα των καταναλωτών στην
Ελλάδα σε µεγάλη κλίµακα είτε για την εύρυθµη λειτουργία της ελληνικής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς, η εποπτική αρχή µπορεί, αφού ενηµερώσει
σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής, να λάβει οποιοδήποτε κατάλληλο µέτρο, ιδίως από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 43, για την πρόληψη νέων παρατυπιών, και, εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίο, να απαγορεύσει στον διαµεσολαβητή την άσκηση
νέων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, η εποπτική αρχή µπορεί να παραπέµψει
το ζήτηµα στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. και να ζητήσει τη βοήθειά της,
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ)
1094/2010.
3. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση της παραγράφου 1,
η εποπτική αρχή µπορεί να λαµβάνει σε βάρος του α-

σφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση οποιοδήποτε από τα µέτρα του άρθρου 43 κρίνει κατάλληλο για την πρόληψη και τιµωρία των παρατυπιών που
διαπράττονται στην Ελλάδα, αν είναι απαραίτητη η ανάληψη άµεσης δράσης, προκειµένου να προστατευθούν
τα δικαιώµατα των καταναλωτών. Στις περιπτώσεις αυτές, η εποπτική αρχή µπορεί, επιπλέον των µέτρων του
άρθρου 43, να απαγορεύσει στον διαµεσολαβητή την άσκηση νέων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.
4. Κάθε µέτρο που λαµβάνει η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή κράτους - µέλους υποδοχής, γνωστοποιείται
εγγράφως µε αιτιολογηµένη απόφαση στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση και κοινοποιείται, στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής του διαµεσολαβητή, στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
5. Αν η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, ενηµερωθεί από αρµόδια αρχή κράτους - µέλους υποδοχής ότι ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος δραστηριοποιείται στο κράτος - µέλος υποδοχής υπό καθεστώς
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει, σύµφωνα µε την Οδηγία 2016/97/ΕΕ,
η εποπτική αρχή, αφού αξιολογήσει την πληροφορία,
λαµβάνει, το συντοµότερο δυνατόν και κρίνοντας κατά
περίπτωση, τα ενδεδειγµένα από τα µέτρα του άρθρου
43, για να διορθώσει την κατάσταση. Η εποπτική αρχή ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής για κάθε µέτρο που έλαβε. Επίσης, η εποπτική αρχή µπορεί να παραπέµψει το θέµα στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. και να
ζητήσει τη βοήθειά της, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του
Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010. Όταν άλλο κράτος - µέλος
λαµβάνει µέτρα σε βάρος ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που
ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική
διαµεσολάβηση, µε χώρα καταγωγής την Ελλάδα, ο οποίος δραστηριοποιείται στο άλλο κράτος - µέλος υπό
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η εποπτική
αρχή είναι αρµόδια να λαµβάνει τη σχετική ενηµέρωση
από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής.
Άρθρο 14
Άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Κάθε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µε χώρα καταγωγής την Ελλάδα, ο οποίος προτίθεται να κάνει χρήση της ελευθερίας εγκατάστασης, ιδρύοντας υποκατάστηµα ή έχοντας µόνιµη παρουσία
στο έδαφος άλλου κράτους - µέλους, ενηµερώνει εγγράφως για την πρόθεσή του αυτή:
α) το επιµελητήριο στο ειδικό µητρώο του οποίου είναι
εγγεγραµµένος,
β) την εποπτική αρχή.
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2. Το επιµελητήριο αποστέλλει στην εποπτική αρχή,
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή του
εγγράφου της παραγράφου 1, τις εξής πληροφορίες:
α) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και τον αριθµό ειδικού µητρώου του διαµεσολαβητή,
β) το κράτος - µέλος στο έδαφος του οποίου ο διαµεσολαβητής σκοπεύει να ιδρύσει υποκατάστηµα ή να έχει
µόνιµη παρουσία,
γ) την κατηγορία διαµεσολάβησης της παραγράφου 3
του άρθρου 19 στην οποία έχει εγγραφεί ο διαµεσολαβητής,
δ) τους κλάδους στους οποίους προτίθεται να δραστηριοποιηθεί ο διαµεσολαβητής, αναφέροντας κατά περίπτωση αν µπορεί να προωθεί επενδυτικά προϊόντα που
βασίζονται σε ασφάλιση,
ε) την επωνυµία κάθε ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, για λογαριασµό της οποίας θα διαµεσολαβεί στο κράτος - µέλος υποδοχής, εφόσον ο διαµεσολαβητής διαθέτει τη σχετική πληροφορία,
στ) τη διεύθυνση στο κράτος - µέλος υποδοχής, στην
οποία µπορεί να ζητηθούν έγγραφα,
ζ) το όνοµα κάθε αρµοδίου για τη διοίκηση του υποκαταστήµατος ή της µόνιµης παρουσίας,
η) αντίγραφο του υποβληθέντος από τον διαµεσολαβητή ασφαλιστηρίου επαγγελµατικής αστικής ευθύνης ή
άλλου εγγράφου, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22.
3. Η εποπτική αρχή αποστέλλει στην αρµόδια αρχή
του κράτους - µέλους υποδοχής τις πληροφορίες των
περιπτώσεων α΄ έως η΄ της παραγράφου 2, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή τους, εκτός εάν
η εποπτική αρχή έχει λόγους να αµφιβάλει για την επάρκεια της οργανωτικής διάρθρωσης ή της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού
διαµεσολαβητή ή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που
ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική
διαµεσολάβηση, λαµβανοµένων υπόψη των δραστηριοτήτων διανοµής που προτίθεται να ασκήσει.
4. Μόλις η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής επιβεβαιώσει στην εποπτική αρχή ότι παρέλαβε τις
πληροφορίες της παραγράφου 3, η εποπτική αρχή ενηµερώνει εγγράφως τον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό
διαµεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που
ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική
διαµεσολάβηση, καθώς και το αρµόδιο επιµελητήριο. Επιπλέον, η εποπτική αρχή γνωστοποιεί στον διαµεσολαβητή τις νοµοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ, οι οποίες
ισχύουν στο κράτος - µέλος υποδοχής, καθώς και τα µέσα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 της Οδηγίας
2016/97/ΕΕ µε τα οποία αυτές είναι διαθέσιµες και ανακοινώνει στον διαµεσολαβητή ότι µπορεί να αρχίσει τη
δραστηριότητά του στο κράτος - µέλος υποδοχής υπό
τον όρο ότι συµµορφώνεται προς τις εν λόγω νοµοθετικές διατάξεις.
Αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, δεν λάβει από την εποπτική αρχή την ανωτέρω
γραπτή ενηµέρωση µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµε-

ροµηνία που εκδήλωσε την πρόθεση της παραγράφου 1,
ο εν λόγω διαµεσολαβητής µπορεί να εγκαταστήσει το
υποκατάστηµα και να αρχίσει τη δραστηριότητά του στο
κράτος - µέλος υποδοχής.
5. Αν η εποπτική αρχή αρνηθεί να γνωστοποιήσει τις
πληροφορίες της παραγράφου 3 στην αρµόδια αρχή του
κράτους - µέλους υποδοχής, ενηµερώνει για τους λόγους της άρνησής της τον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή
που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραλαβή των πληροφοριών από το αρµόδιο επιµελητήριο σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
6. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της παραγράφου 2, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ενηµερώνει για τη µεταβολή αυτή το αρµόδιο επιµελητήριο, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν
επιφέρει τη µεταβολή. Το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τότε που έλαβε την ενηµέρωση του πρώτου
εδαφίου, το αρµόδιο επιµελητήριο γνωστοποιεί τη µεταβολή στην εποπτική αρχή. Το αργότερο µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από τότε που ενηµερώθηκε, η εποπτική αρχή, µε τη σειρά της, γνωστοποιεί τη µεταβολή στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής.
7. Αν η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος υποδοχής ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος έχει ως χώρα καταγωγής άλλο κράτος - µέλος και
προτίθεται να κάνει χρήση της ελευθερίας εγκατάστασης, ιδρύοντας υποκατάστηµα ή έχοντας µόνιµη παρουσία στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή λαµβάνει από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής τις πληροφορίες του άρθρου 6 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ και επιβεβαιώνει την παραλαβή τους χωρίς καθυστέρηση. Μέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την παραλαβή των ανωτέρω
πληροφοριών, η εποπτική αρχή γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής τις διατάξεις
γενικού συµφέροντος του άρθρου 18 που ισχύουν στην
Ελλάδα, καθώς και τα µέσα µε τα οποία αυτές είναι διαθέσιµες προς το κοινό.
8. Για τους σκοπούς του παρόντος, κάθε µόνιµη παρουσία διαµεσολαβητή στο έδαφος της Ελλάδας ή άλλου κράτους - µέλους σαν να έχει υποκατάστηµα εξοµοιώνεται µε υποκατάστηµα, εκτός αν ο διαµεσολαβητής νοµίµως έχει µόνιµη παρουσία µε διαφορετική νοµική µορφή σε αυτό το κράτος - µέλος.
Άρθρο 15
Κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ κρατών - µελών
καταγωγής και υποδοχής
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Αν ο κύριος τόπος επιχειρηµατικής δραστηριότητας
ενός ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή
ενός ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, βρίσκεται σε άλλο κράτος - µέλος και η Ελλάδα είναι
η χώρα καταγωγής του, η αρµόδια αρχή του άλλου κρά-
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τους - µέλους µπορεί να συµφωνήσει µε την εποπτική
αρχή ότι η αρµόδια αρχή του άλλου κράτους - µέλους θα
ενεργεί σαν να είναι η εποπτική αρχή, όσον αφορά την
εφαρµογή των άρθρων 19 έως 46. Αν υπάρξει τέτοια
συµφωνία, η εποπτική αρχή ενηµερώνει γι’ αυτήν χωρίς
καθυστέρηση τον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, καθώς και την Ε.Α.Α.Ε.Σ..
Αν ο κύριος τόπος επιχειρηµατικής δραστηριότητας ενός ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή
ενός ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ η χώρα καταγωγής του
είναι άλλο κράτος - µέλος, η εποπτική αρχή µπορεί να
συµφωνήσει µε την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
καταγωγής να ενεργεί η εποπτική αρχή σαν αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής, όσον αφορά την εφαρµογή των Κεφαλαίων IV έως και VII της Οδηγίας
2016/97/ΕΕ.
2. Η εποπτική αρχή διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες που
παρέχονται κατά το άρθρο 14 του παρόντος από φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα άλλων κρατών - µελών εγκαταστηµένα στην Ελλάδα, είναι σύµφωνες µε τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται στα άρθρα 27 έως 40. Η εποπτική αρχή µπορεί να επανεξετάζει τις ρυθµίσεις που αφορούν
την εγκατάσταση του προηγούµενου εδαφίου και να ζητεί όποιες αλλαγές είναι απαραίτητες για να µπορεί να
επιβάλει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα
27 ως 40.
Άρθρο 16
Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση
της ελευθερίας εγκατάστασης
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)
1. Αν η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, διαπιστώσει ότι ένας ασφαλιστικός ή
αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ένας ασφαλιστικός
διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε ελεύθερη εγκατάσταση,
παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 40, µπορεί
να λάβει τα ενδεδειγµένα, κατά την αιτιολογηµένη κρίση
της, µέτρα του άρθρου 43.
2. Αν η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, έχει λόγους να θεωρεί ότι ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ένας
ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο
οποίος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µέσω εγκατάστασης, παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και αν η εποπτική αρχή
δεν είναι υπεύθυνη σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 15, η εποπτική αρχή γνωστοποιεί τις διαπιστώσεις της στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής.
3. Αν, παρά τα ληφθέντα από το κράτος καταγωγής µέτρα, ύστερα από την ενηµέρωση της παραγράφου 2, ή επειδή τα µέτρα αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή ή επειδή

δεν έχουν ληφθεί µέτρα από το κράτος - µέλος καταγωγής, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, εξακολουθεί να ενεργεί κατά τρόπο σαφώς ζηµιογόνο για τα συµφέροντα των καταναλωτών στην Ελλάδα σε µεγάλη κλίµακα ή για την εύρυθµη λειτουργία
της ελληνικής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς, η εποπτική αρχή µπορεί, αφού ενηµερώσει σχετικά
την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής, να
λάβει σε βάρος του ανωτέρω διαµεσολαβητή οποιοδήποτε από τα µέτρα του άρθρου 43 για την πρόληψη νέων
παρατυπιών και, εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίο, να απαγορεύσει στον εν λόγω διαµεσολαβητή να συνεχίσει
την άσκηση νέων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Επιπλέον, η εποπτική αρχή µπορεί να παραπέµψει το θέµα στην
Ε.Α.Α.Ε.Σ. και να ζητήσει τη βοήθειά της σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010.
4. Εκτός από τα µέτρα των παραγράφων 2 και 3, η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής, µπορεί να λαµβάνει σε βάρος του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οποιοδήποτε από τα µέτρα του άρθρου 43 κρίνει κατάλληλο για
να αποτρέψει ή να τιµωρήσει παραβάσεις που διαπράττονται στην Ελλάδα, αν είναι απολύτως απαραίτητη η ανάληψη άµεσης δράσης, προκειµένου να προστατευτούν τα δικαιώµατα των καταναλωτών και εφόσον τα ισοδύναµα µέτρα του κράτους - µέλους καταγωγής είναι
ανεπαρκή ή ανύπαρκτα. Τα ανωτέρω µέτρα δεν µπορεί
να εισάγουν διακρίσεις µεταξύ των διαµεσολαβητών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις αυτές, η εποπτική αρχή µπορεί, επιπλέον των µέτρων του
άρθρου 43, να απαγορεύσει στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα
την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, την άσκηση νέας δραστηριότητας στην Ελλάδα.
5. Κάθε µέτρο που λαµβάνει η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, γνωστοποιείται
εγγράφως µε αιτιολογηµένη απόφαση στον ενδιαφερόµενο ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή
στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση και κοινοποιείται στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του διαµεσολαβητή, στην Ε.Α.Α.Ε.Σ.
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
6. Αν η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, ενηµερωθεί από αρµόδια αρχή κράτους - µέλους υποδοχής ότι ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος δραστηριοποιείται στο άλλο κράτος - µέλος µέσω εγκατάστασης, παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει σύµφωνα
µε την Οδηγία 2016/97/ΕΕ, αφού αξιολογήσει τις πληροφορίες αυτές, λαµβάνει, το συντοµότερο δυνατόν και
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κρίνοντας κατά περίπτωση, τα ενδεδειγµένα από τα µέτρα του άρθρου 43, για να διορθώσει την κατάσταση. Η
εποπτική αρχή ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής για κάθε µέτρο που έλαβε. Επίσης, η εποπτική αρχή µπορεί να παραπέµψει το θέµα
στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. και να ζητήσει τη βοήθειά της, σύµφωνα
µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010.
Όταν άλλο κράτος - µέλος λαµβάνει µέτρα σε βάρος
ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ο οποίος έχει ως χώρα καταγωγής την Ελλάδα και δραστηριοποιείται στο άλλο κράτος - µέλος µέσω εγκατάστασης, η εποπτική αρχή είναι η αρµόδια να λαµβάνει τη
σχετική ενηµέρωση από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής.
Άρθρο 17
Παράβαση κανόνων περί προστασίας
του δηµοσίου συµφέροντος
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
1. Η εποπτική αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, µπορεί, εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίο, να λαµβάνει σε βάρος του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα
την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οποιοδήποτε από τα
µέτρα του άρθρου 43 κρίνει κατάλληλο για την τιµωρία
παραβάσεων των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 18, οι οποίες διαπράττονται στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω µέτρα δεν µπορεί να εισάγουν διακρίσεις µεταξύ των
διαµεσολαβητών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Στις περιπτώσεις αυτές, η εποπτική αρχή µπορεί, επιπλέον των µέτρων του άρθρου 43, να απαγορεύσει στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, την άσκηση νέας δραστηριότητας στην Ελλάδα.
2. Εκτός από τα µέτρα της παραγράφου 1, η εποπτική
αρχή, ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής,
µπορεί, αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής, να λάβει οποιοδήποτε από τα
µέτρα του άρθρου 43 και να απαγορεύσει σε διανοµέα ασφαλιστικών προϊόντων εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος
- µέλος να ασκήσει δραστηριότητα στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελευθερίας εγκατάστασης, αν η σχετική δραστηριότητα κατευθύνεται
εξ ολοκλήρου ή κυρίως στην Ελλάδα ως κράτος - µέλος
υποδοχής, µε µοναδικό σκοπό την αποφυγή των νοµοθετικών διατάξεων που θα ίσχυαν, αν η Ελλάδα ήταν το
κράτος - µέλος καταγωγής του εν λόγω διανοµέα, και, επιπροσθέτως, αν η δραστηριότητα του διανοµέα θέτει σε
σοβαρό κίνδυνο τη σωστή λειτουργία της ελληνικής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς όσον αφορά
την προστασία των καταναλωτών.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, η εποπτική αρχή είτε δρα ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υπο-

δοχής είτε δρα ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
καταγωγής, µπορεί να παραπέµψει το ζήτηµα στην
Ε.Α.Α.Ε.Σ. και να ζητήσει τη βοήθειά της σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1094/2010.
Άρθρο 18
Δηµοσίευση κανόνων περί προστασίας
του γενικού συµφέροντος
(Άρθρο 11 της Οδηγίας)
1. Διανοµείς µε άλλο κράτος - µέλος καταγωγής από
την Ελλάδα, που ασκούν τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα, είτε µέσω της ελευθερίας εγκατάστασης είτε µέσω της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, υπόκεινται στις
διατάξεις της ελληνικής ασφαλιστικής, τραπεζικής και
χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, καθώς και της νοµοθεσίας περί καταναλωτή που αποβλέπουν στην προστασία
του γενικού συµφέροντος.
2. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να προσδιορίζεται ποιες από τις διατάξεις της νοµοθεσίας για τη
διανοµή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων αποτελούν κανόνες προστασίας του γενικού συµφέροντος (κανόνες γενικού συµφέροντος).
3. Η εποπτική αρχή διασφαλίζει ότι ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από την εφαρµογή των κανόνων γενικού συµφέροντος της παραγράφου 2 είναι ανάλογος της
προστασίας των καταναλωτών. Η εποπτική αρχή παρακολουθεί την εφαρµογή των κανόνων γενικού συµφέροντος της παραγράφου 2, ώστε να διασφαλίζει ότι ικανοποιείται η απαίτηση του πρώτου εδαφίου.
4. Πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες γενικού συµφέροντος της παραγράφου 2 δηµοσιεύονται στον ιστότοπο της εποπτικής αρχής και επικαιροποιούνται από αυτήν σε τακτική βάση.
5. Η εποπτική αρχή παρέχει στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. τον υπερσύνδεσµο προς το σηµείο του ιστοτόπου της, όπου δηµοσιεύει τις πληροφορίες της παραγράφου 4, καθώς και
κάθε άλλη σχετική πληροφορία που της ζητείται από την
Ε.Α.Α.Ε.Σ..
6. Η εποπτική αρχή είναι αρµόδια να παρέχει πληροφορίες, ως ενιαίο σηµείο επαφής της παραγράφου 4 του
άρθρου 11 της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ, σχετικά µε τους κανόνες γενικού συµφέροντος που ισχύουν στην Ελλάδα
για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων. Ο τρόπος επικοινωνίας µε την
εποπτική αρχή για τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου αναγράφεται στον ιστότοπό της.
7. Όταν η εποπτική αρχή ενεργεί σαν αρµόδια αρχή
του κράτους - µέλους υποδοχής στο πλαίσιο της παρ. 5
του άρθρου 115 και της παρ. 4 του άρθρου 117 του
ν. 4364/2016, ενηµερώνει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις
ή/και τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους καταγωγής και για τους κανόνες της νοµοθεσίας για τη διανοµή
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων που αποτελούν κανόνες για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 19
Ειδικό µητρώο και Ενιαίο Σηµείο Πληροφόρησης
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα, εγγράφονται υποχρεωτικά στο ειδικό µητρώο ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και
ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. Τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων επιτρέπεται να ασκούν µόνο οι
ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και
οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο ειδικό µητρώο και
µόνο για την κατηγορία στην οποία εγγράφονται. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι υπάλληλοί τους δεν εγγράφονται στο ειδικό µητρώο.
2. Το ειδικό µητρώο τηρείται από τα επαγγελµατικά επιµελητήρια ή από τα επαγγελµατικά τµήµατα των ενιαίων επιµελητηρίων, στην περιφέρεια των οποίων έχουν οι
διαµεσολαβητές της παραγράφου 1 την εµπορική ή επαγγελµατική κατοικία τους. Όπου στο παρόν Μέρος αναφέρεται µόνον «επιµελητήριο» ή «επιµελητήρια», νοούνται τα επαγγελµατικά επιµελητήρια ή τα επαγγελµατικά τµήµατα των ενιαίων επιµελητηρίων, κατά περίπτωση.
3. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1
επιτρέπεται να εγγραφεί στις εξής κατηγορίες του ειδικού µητρώου:
α) είτε ως ασφαλιστικός πράκτορας ή και συντονιστής
ασφαλιστικών πρακτόρων,
β) είτε µόνον ως µεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων,
γ) είτε µόνον ως ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική
διαµεσολάβηση.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εγγράφεται λαµβάνει αριθµό ειδικού µητρώου.
4. 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.
Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η
εκπροσώπηση της Ένωσης Ασφαλιστών Lloyd’s από µεσίτη ασφαλίσεων, δυνάµει ειδικής έγγραφης πληρεξουσιότητας.
5. Το νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης κοινοποιεί στο οικείο επιµελητήριο νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης του οργάνου διοίκησης του νοµικού
προσώπου, µε την οποία ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα από τα µέλη του οργάνου της διοίκησής
του στα οποία ανατίθεται η ευθύνη για τη δραστηριότητα
της διανοµής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων. Στις περιπτώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων,
επιχειρήσεων επενδύσεων, αγροτικών συνεταιρισµών
και ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, µπορούν ειδικά να εξουσιοδοτηθούν ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µε τους ανωτέρω φορείς
και είναι µέλη της διοίκησης, υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται στο αρµόδιο επιµελητήριο το
επικυρωµένο πρακτικό του διοικητικού συµβουλίου ή του
οργάνου διοίκησης που παρέχει την ειδική εξουσιοδότηση.
6. Στο ειδικό µητρώο αναφέρονται τα άλλα κράτη - µέλη στα οποία ο διαµεσολαβητής έχει εκδηλώσει την πρόθεση να ασκήσει τις δραστηριότητές του υπό καθεστώς
ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
7. Τα αρµόδια επιµελητήρια και η Κ.Ε.Ε.Ε. είναι διαρκώς σε θέση να εξάγουν, ευχερώς, ακριβή και ασφαλή
στατιστικά στοιχεία, τουλάχιστον για τον αριθµό των εγγεγραµµένων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία της παραγράφου 3 και ξεχωριστά για τα εγγεγραµµένα πιστωτικά
ιδρύµατα, τις εταιρείες επενδύσεων και τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς.
8. Τα επιµελητήρια καθιερώνουν την επιγραµµική επικοινωνία (online) µε τους αιτούντες την εγγραφή και µε
τα µέλη τους. Κατ’ ελάχιστον, διαθέτουν στον ιστότοπό
τους ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και µεταβολής στοιχείων και δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής των δικαιολογητικών των άρθρων 21, 22 και 23.
9. Οι αιτήσεις εγγραφής στο ειδικό µητρώο εξετάζονται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή όλων
των δικαιολογητικών των άρθρων 21 και 22. Ο αιτών ενηµερώνεται αµέσως για τη σχετική απόφαση. Τα επιµελητήρια αρνούνται την εγγραφή στο ειδικό µητρώο, αν
ενηµερωθούν από την εποπτική αρχή ότι παρεµποδίζεται
στην αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της είτε λόγω νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων τρίτης χώρας, στις οποίες υπάγονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, µε τα οποία έχει στενούς δεσµούς ο αιτών, είτε λόγω δυσχερειών σχετικών µε την επιβολή των ανωτέρω νοµοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.
10. Η Κ.Ε.Ε.Ε. οργανώνει και τηρεί Ενιαίο Σηµείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) για τους εγγεγραµµένους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και τους
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ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οι οποίοι είναι νόµιµα εγγεγραµµένοι στα κατά τόπους ειδικά µητρώα των επιµελητηρίων. Το Ε.ΣΗ.Π. διαθέτει µηχανή αναζήτησης για τη διευκόλυνση όσων ενδιαφέρονται να εξακριβώσουν την εγγραφή προσώπου
που ασκεί δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών προϊόντων.
11. Τα στοιχεία των ειδικών µητρώων που δηµοσιεύονται στο Ε.ΣΗ.Π. είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) το όνοµα και το επώνυµο του φυσικού προσώπου ή
η εταιρική επωνυµία του νοµικού προσώπου, που είναι
εγγεγραµµένα στο ειδικό µητρώο,
β) η κατηγορία εκ των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ της
παραγράφου 3, στην οποία είναι εγγεγραµµένο το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
γ) το κατά τόπον επιµελητήριο όπου είναι εγγεγραµµένο το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και ο αριθµός ειδικού
µητρώου της εγγραφής του,
δ) τα ονόµατα και η ιδιότητα των εξής φυσικών προσώπων:
αα) του φυσικού προσώπου που εγγράφεται ως ατοµική επιχείρηση στο ειδικό µητρώο,
ββ) των φυσικών προσώπων, τα στοιχεία των οποίων
κοινοποιούνται στο αρµόδιο επιµελητήριο σύµφωνα µε
την παράγραφο 5,
γγ) των υπαλλήλων του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οι οποίοι συµµετέχουν άµεσα στη δραστηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών προϊόντων,
ε) ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του εγγεγραµµένου
προσώπου,
στ) η διεύθυνση της έδρας,
ζ) τα άλλα κράτη - µέλη στα οποία ο διαµεσολαβητής
έχει εκδηλώσει την πρόθεση να ασκήσει τις δραστηριότητές του υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,
η) αν ο διαµεσολαβητής µπορεί, κατά περίπτωση, να
προωθεί επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλιση.
Το Ε.ΣΗ.Π. αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους επιµελητηρίων και της εποπτικής αρχής και
παρέχει υπερσυνδέσµους προς τους ιστοτόπους τους.
12. Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής και ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση οφείλει να ενηµερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το οικείο ειδικό µητρώο για κάθε µεταβολή
των στοιχείων που πρέπει να περιέχονται σε αυτό σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 22. Τα οικεία επιµελητήρια επικαιροποιούν τις εγγραφές τους και διασφαλίζουν την
ορθότητα των στοιχείων που δηµοσιεύουν σύµφωνα µε
την παράγραφο 11.
13. Η Κ.Ε.Ε.Ε. παρέχει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση,
κάθε πληροφορία και συνδροµή στην Ε.Α.Α.Ε.Σ., προκειµένου η τελευταία να διατηρεί επικαιροποιηµένο ενιαίο
ηλεκτρονικό µητρώο των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα

την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν διασυνοριακές δραστηριότητες. Η Κ.Ε.Ε.Ε. παρέχει µέσω της ιστοσελίδας της ένα σύνδεσµο για άµεση και αµφίδροµη
πρόσβαση στα προαναφερόµενα µητρώα της ίδιας και
της Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Τα υποκείµενα, τα προσωπικά δεδοµένα
των οποίων αποθηκεύονται στο µητρώο και ανταλλάσσονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα αποθηκευµένα δεδοµένα τους και δικαίωµα
επαρκούς πληροφόρησης σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 20
Επαγγελµατικές απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων
(Άρθρο 10 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας)
1. Για την έναρξη της άσκησης δραστηριότητας διανοµής, τα µέλη του οργάνου διοίκησης των ασφαλιστικών
πρακτόρων, των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων
και των µεσιτών ασφαλίσεων και τα ειδικώς εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα των πιστωτικών ιδρυµάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και των αγροτικών συνεταιρισµών
που φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανοµής
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, οι υπάλληλοι των ανωτέρω ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που
συµµετέχουν άµεσα στη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων, τα µέλη της διοίκησης των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που φέρουν
την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων και οι υπάλληλοί τους που συµµετέχουν
άµεσα στη δραστηριότητα αυτή, 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 του Παραρτήµατος XIIΙ.
2. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο
τρόπος µε τον οποίο πιστοποιείται ότι ένα φυσικό πρόσωπο κατέχει επαρκείς γνώσεις και ικανότητες, είτε ως
προϋπόθεση εγγραφής του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή στο ειδικό µητρώο του άρθρου 19 είτε ως προϋπόθεση για την έναρξη άσκησης δραστηριότητας διανοµής από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Με την απόφαση αυτή µπορεί ιδίως να προβλέπεται η
διενέργεια γραπτής εξέτασης και οι γνωστικές περιοχές
της εξέτασης, να ορίζεται πότε η εξέταση θεωρείται επιτυχής, να προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελµατικών γνώσεων ή άλλου αποδεικτικού επιτυχούς εξέτασης, να καθορίζεται το περιεχόµενο του ως
άνω πιστοποιητικού ή του αποδεικτικού και η διάρκεια ισχύος του, να προσαρµόζονται οι ανωτέρω απαιτήσεις
ανάλογα µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα των διανοµέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων και
τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της διανοµής,
να θεσπίζονται σχετικές οργανωτικές υποχρεώσεις των
φυσικών ή νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται
στη διανοµή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, ενδεικτικά η υποχρέωση τήρησης αρχείου, καθώς
και να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό µε την εφαρµογή
της παραγράφου 1 θέµα.
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3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται σε επαγγελµατική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών κατ’ έτος, προκειµένου να διατηρούν ικανοποιητικό επίπεδο ικανότητας και απόδοσης, και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην απόφαση της εποπτικής αρχής της παραγράφου 4.
4. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται το
είδος, το περιεχόµενο και ο τρόπος παρακολούθησης
της δεκαπεντάωρης εκπαίδευσης των προσώπων της
παραγράφου 1, είτε ως προϋπόθεση για τη διατήρηση
της εγγραφής του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή στο ειδικό µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 23, είτε ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της νόµιµης άσκησης της δραστηριότητας διανοµής από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, και µπορεί να προβλέπεται το σύστηµα και η διαδικασία αξιολόγησης από την εποπτική
αρχή του ελάχιστου ικανοποιητικού επιπέδου της παρεχόµενης εκπαίδευσης, ο τρόπος πιστοποίησης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, ενδεικτικά µέσω
της χορήγησης πιστοποιητικών επανεκπαίδευσης, ο χρόνος για την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών στο
ειδικό µητρώο, καθώς και να προσαρµόζονται οι ανωτέρω απαιτήσεις ανάλογα µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα των διανοµέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων και τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο
της διανοµής, να ορίζονται τυχόν σχετικές µε τα σεµινάρια οργανωτικές υποχρεώσεις των φυσικών ή νοµικών
προσώπων που δραστηριοποιούνται στη διανοµή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και να
ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν
τις υπηρεσίες διανοµής ασφαλιστικών διαµεσολαβητών
που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, χορηγούν στο αρµόδιο επιµελητήριο έγγραφη βεβαίωση ότι οι γνώσεις και οι ικανότητες των προσώπων που, χωρίς να είναι µέλη του οργάνου διοίκησης των εν λόγω ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, έχουν ειδικώς εξουσιοδοτηθεί και φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και των υπαλλήλων τους που συµµετέχουν
άµεσα στη δραστηριότητα αυτή, πληρούν τις απαιτήσεις
της παραγράφου 1, προκειµένου οι εν λόγω διαµεσολαβητές να εγγραφούν στο ειδικό µητρώο του άρθρου 19
σύµφωνα µε το άρθρο 22.
Άρθρο 21
Δικαιολογητικά για την εγγραφή του ασφαλιστικού
και αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή
στο ειδικό µητρώο
(Άρθρο 10 παρ. 3 και 4 και άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας)
1. Για την εγγραφή του στο ειδικό µητρώο, ο ενδιαφερόµενος ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 19 υποβάλλει στο αρµόδιο επιµελητήριο τα
εξής έγγραφα:
α) Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου ή ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής.
β) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης,
που αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε
δύο έτη µε επιµέλεια του αρµόδιου επιµελητηρίου, από

το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για έγκληµα κατά της περιουσίας ή σχετιζόµενο µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια
χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεµπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης.
γ) Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί
σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.
δ) Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί
σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση.
ε) Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελµατικής αστικής
ευθύνης του, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από
επαγγελµατική αµέλεια, για ποσό τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκαοκτώ (1.250.618) ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον
ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά (1.875.927) ευρώ συνολικά
κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής, πλην του µεσίτη, προσκοµίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόµατι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει
εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει
ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει
πλήρως την επαγγελµατική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρµόζονται, µε απόφαση της εποπτικής αρχής, σε περίπτωση αναθεώρησής τους από την Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Το µέγιστο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου εδαφίου,
εφόσον προβλέπεται στη σύµβαση, δεν µπορεί να ξεπερνά αυτό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα
(18.760) ευρώ.
στ) Ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά επαγγελµατικών
γνώσεων που κατά περίπτωση προβλέπονται από την απόφαση της εποπτικής αρχής που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 20.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή µε τις εξής πληροφορίες:
αα) την ταυτότητα των µετόχων ή των εταίρων, είτε
πρόκειται για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα, που κατέχουν συµµετοχή πάνω από 10% στον διαµεσολαβητή,
και τα ποσοστά των εν λόγω συµµετοχών τους,
ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς
δεσµούς µε τον διαµεσολαβητή,
γγ) πληροφορίες ότι οι εν λόγω συµµετοχές ή οι στενοί δεσµοί δεν παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής.
2. Επιπλέον των ανωτέρω, ο αιτών, προκειµένου να
εγγραφεί στο ειδικό µητρώο ως συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων, προσκοµίζει έγγραφα από τα οποία να
προκύπτει ότι επί τουλάχιστον τρία (3) έτη είτε ήταν εγγεγραµµένος ως φυσικό πρόσωπο στο ειδικό µητρώο σε
οποιαδήποτε κατηγορία ασφαλιστικής διαµεσολάβησης,
ή έχει διατελέσει µέλος της διοίκησης ή µέλος του οργάνου διοίκησης που ήταν υπεύθυνο για τη δραστηριότητα της διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων, σε επιχεί-
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ρηση διαµεσολάβησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή ότι έχει εργαστεί σε επιχείρηση διαµεσολάβησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ως
υπάλληλος που συµµετείχε άµεσα στις εργασίες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης. Εφόσον ο αιτών την εγγραφή
έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του
προηγούµενου εδαφίου επί δύο (2) έτη. Εφόσον ο αιτών
την εγγραφή ως συντονιστής έχει µεταπτυχιακή εκπαίδευση ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέµατα ιδιωτικής
ασφάλισης, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του πρώτου εδαφίου επί ένα (1) έτος.
3. Τα έγγραφα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄
της παραγράφου 1 και εκείνα της παραγράφου 2 αφορούν:
α) το φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται ως ατοµική επιχείρηση στο ειδικό µητρώο,
β) τα φυσικά πρόσωπα τα στοιχεία των οποίων κοινοποιούνται στο αρµόδιο επιµελητήριο σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19,
γ) τους υπαλλήλους του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή που συµµετέχουν άµεσα στη
δραστηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.
4. Επιπλέον όσων ορίζονται στην παράγραφο 3, τα έγγραφα των περιπτώσεων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 αφορούν το αιτούµενο την εγγραφή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 αφορούν το αιτούµενο την εγγραφή νοµικό πρόσωπο.
5. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζεται η µορφή, ο τύπος και το περιεχόµενο της ασφάλισης επαγγελµατικής αστικής ευθύνης της περίπτωσης
ε΄ της παραγράφου 1, καθώς και να αναθεωρείται το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη της ίδιας διάταξης.
Άρθρο 22
Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ειδικό µητρώο
του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή που ασκεί
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα
την ασφαλιστική διαµεσολάβηση
(Άρθρο 10 παρ. 3 τελευταίο εδάφιο και παρ. 5
και άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας)
1. Για την εγγραφή στο ειδικό µητρώο, ο ασφαλιστικός
διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση προσκοµίζει
στο αρµόδιο επιµελητήριο τα εξής έγγραφα:
α) απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου ή ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής,
β) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, το
οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε
δύο (2) έτη µε επιµέλεια του αρµόδιου επιµελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για
έγκληµα κατά της περιουσίας ή σχετιζόµενο µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δό-

λια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεµπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση
ακάλυπτων επιταγών, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης,
γ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει πτωχεύσει
ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί,
δ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί
σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση,
ε) βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόµατι της οποίας ενεργεί, ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν
λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την
επαγγελµατική αστική ευθύνη για τις ενέργειες του διαµεσολαβητή σε σχέση µε τα προωθούµενα προϊόντα
της,
στ) τη βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 20,
ζ) υπεύθυνη δήλωση του διαµεσολαβητή µε τις εξής
πληροφορίες:
αα) την ταυτότητα των µετόχων ή των εταίρων, είτε
πρόκειται για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα, που κατέχουν συµµετοχή πάνω από 10% στο διαµεσολαβητή και
τα ποσοστά της συµµετοχής αυτής,
ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς
δεσµούς µε το διαµεσολαβητή,
γγ) διαβεβαίωση ότι οι συµµετοχές αυτές ή οι στενοί
δεσµοί δεν παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική άσκηση
των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής.
2. Τα έγγραφα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄
της παραγράφου 1 αφορούν:
α) το φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται ως ατοµική επιχείρηση,
β) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση του νοµικού προσώπου ή, σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης,
τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη της διοίκησης και είναι υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανοµής του αιτούµενου την εγγραφή νοµικού προσώπου,
γ) τους υπαλλήλους του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή
που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, οι οποίοι συµµετέχουν άµεσα στη
δραστηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.
3. Επιπλέον όσων ορίζονται στην παράγραφο 2, τα έγγραφα των περιπτώσεων γ΄, ε΄ και ζ΄ της περιπτώσεων
α΄. β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 αφορούν το αιτούµενο την εγγραφή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και τα
έγγραφα της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 το αιτούµενο την εγγραφή νοµικό πρόσωπο.
Άρθρο 23
Διατήρηση εγγραφής στο ειδικό µητρώο και διαγραφή
(Άρθρο 3 παρ. 4 εδάφιο όγδοο, άρθρο 10
παρ. 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας)
1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση για τη διατήρηση της εγγραφής τους στο ειδικό
µητρώο του άρθρου 19 παράγραφος 1 του παρόντος
υποβάλλουν στο αρµόδιο επιµελητήριο, µέσα στο πρώτο
τρίµηνο κάθε τρίτου έτους µε αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής τους, τα
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έγγραφα των άρθρων 21 και 22, εκτός από αυτά των περιπτώσεων α΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21
και των περιπτώσεων α΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 22, µε τις εξής παρεκκλίσεις:
α) τα έγγραφα της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 21 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 22 υποβάλλονται µέσα στο πρώτο τρίµηνο
κάθε έτους,
β) η υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου
21 και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 22, προσκοµίζεται
όποτε επέλθει µεταβολή στα σχετικά στοιχεία.
Επιπλέον των ανωτέρω, οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση υποβάλλουν στο αρµόδιο
επιµελητήριο, στην ίδια προθεσµία, βεβαίωση της αρµόδιας Δ.Ο.Υ., ότι δεν έχουν δηλώσει διακοπή της δραστηριότητας διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων.
Τα πιστοποιητικά που κατά περίπτωση προβλέπονται
από την απόφαση της εποπτικής αρχής, που έχει εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 20,
προσκοµίζονται εντός του πρώτου τριµήνου του έτους
που έπεται εκείνου της διενέργειας των σχετικών σεµιναρίων, ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της εγγραφής
στο ειδικό µητρώο.
2. Επιπλέον όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, ο µεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων υποβάλλει στο
αρµόδιο επιµελητήριο, µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε
τρίτου έτους, µε αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους
που έπεται εκείνου της εγγραφής του, την κατανοµή των
δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία (3) προηγούµενα έτη.
3. Αν ο ενδιαφερόµενος ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ασφαλιστικός διαµεσολαβητής
που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και αν το αρµόδιο επιµελητήριο διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις των άρθρων 21 και 22, το επιµελητήριο
διαγράφει, αµελλητί, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο από
το ειδικό µητρώο και κοινοποιεί αντίγραφο της απόφασης διαγραφής στην εποπτική αρχή µέσα σε τριάντα (30)
ηµέρες από τη έκδοσή της. Η εποπτική αρχή ενηµερώνει
για τη διαγραφή αυτή το κράτος - µέλος υποδοχής του
διαµεσολαβητή.
Άρθρο 24
Επαγγελµατικές και οργανωτικές υποχρεώσεις
των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων
(Άρθρο 10 παρ. 8 της Οδηγίας)
1. Με ευθύνη του διοικητικού τους συµβουλίου, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εγκρίνουν, εφαρµόζουν και αναθεωρούν, τακτικά και τουλάχιστον ετησίως τις εσωτερικές πολιτικές τους και τις κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες τους και διαθέτουν εσωτερική λειτουργία για την παρακολούθηση της ορθής
εφαρµογής των εγκεκριµένων πολιτικών και διαδικασιών
της διανοµής, ώστε να διασφαλίζουν ότι τα µέλη της διοίκησης που είναι υπεύθυνα για τη διανοµή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων και οι υπάλλη-

λοί τους που συµµετέχουν άµεσα στη δραστηριότητα
διανοµής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων:
α) διαθέτουν απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου ή ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής,
β) δεν έχουν καταδικασθεί για έγκληµα κατά της περιουσίας ή σχετιζόµενο µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση,
κλοπή, λαθρεµπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και
σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης,
γ) δεν έχουν πτωχεύσει ή, αν είχαν πτωχεύσει, ότι έχουν αποκατασταθεί,
δ) δεν έχουν υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση,
ε) κατέχουν τα πιστοποιητικά που κατά περίπτωση
προβλέπονται από την απόφαση της εποπτικής αρχής,
που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων
2 και 4 του άρθρου 20. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
µπορεί, για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους να ζητούν από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα να τους υποβάλλουν πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.
2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
θεσπίζουν, διατηρούν και τηρούν επικαιροποιηµένα αρχεία µε όλα τα έγγραφα για τη συµµόρφωσή τους µε το
παρόν άρθρο και γνωστοποιούν στην εποπτική αρχή κάθε σχετικό δικαιολογητικό, αµέσως µόλις ζητηθεί.
3. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
γνωστοποιούν στην εποπτική αρχή το ονοµατεπώνυµο
των µελών της διοίκησής τους σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 29 του ν. 4364/2016 , τα οποία είναι υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανοµής των ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και του υπεύθυνου
τήρησης των οριζόµενων στις παραγράφους 1 και 2. Κάθε αλλαγή αυτών γνωστοποιείται στην εποπτική αρχή
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από τότε που ελήφθη η σχετική απόφαση.
4. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
εγκρίνουν, εφαρµόζουν και αναθεωρούν τακτικά τις εσωτερικές πολιτικές τους και τις κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες τους και διαθέτουν εσωτερική λειτουργία για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα
µε το άρθρο 20. Οι εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες
κατ’ ελάχιστον προβλέπουν µέσα κατάρτισης και επαγγελµατικής εξέλιξης των µελών διοίκησης των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας, καθώς και των υπαλλήλων τους που συµµετέχουν
άµεσα στη δραστηριότητα της διανοµής, τα οποία αντιστοιχούν στις απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων του
Παραρτήµατος XIIΙ που είναι συναφείς µε τα ασφαλιστικά προϊόντα που προωθούν τα πρόσωπα αυτά, και δίδουν, αµέσως µόλις τους ζητηθεί, τις σχετικές πληροφορίες στην εποπτική αρχή.
Άρθρο 25
Λοιπές υποχρεώσεις
(Άρθρο 10 παρ. 6 της Οδηγίας)
1. Ο πελάτης, καταβάλλοντας το ασφάλιστρο στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή στον α-

17
σφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του προς την ασφαλιστική
ή αντασφαλιστική επιχείρηση και αν ακόµη ο διαµεσολαβητής δεν αποδώσει το ασφάλιστρο στην ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση, εκτός αν ο πελάτης, ενεργώντας µε δόλο, καταβάλει το ασφάλιστρο σε διαµεσολαβητή ο οποίος δεν έχει εντολή από την ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση να εισπράττει ασφάλιστρα
για λογαριασµό της. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος της απόδειξης του δόλου του πελάτη φέρει η ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση.
2. Η ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία καταβάλλει στον
ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση χρηµατικά ποσά που προορίζονται για τον πελάτη, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της έναντι του πελάτη,
παρά µόνον αν ο πελάτης εισπράξει πράγµατι τα χρηµατικά ποσά.
Άρθρο 26
Περιορισµός συνεργασίας µε πρόσωπα
εγγεγραµµένα στο µητρώο
(Άρθρο 16 της Οδηγίας)
Οι διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων συνεργάζονται
για την παροχή των υπηρεσιών διανοµής αποκλειστικά
µε πρόσωπα εγγεγραµµένα στο ειδικό µητρώο του άρθρου 19 του παρόντος ή στα µητρώα του άρθρου 3 της
Οδηγίας 2016/1997.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 27
Γενικές αρχές
(Άρθρο 17 της Οδηγίας)
1. 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.
2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 32, όταν ο ασφαλιζόµενος κίνδυνος βρίσκεται στην Ελλάδα ή
το κράτος - µέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης είναι η
Ελλάδα ή ο ασφαλισµένος ή/και ο λήπτης της ασφάλισης είναι κάτοικος Ελλάδας, η παροχή συµβουλής από
διανοµέα προς τον πελάτη σύµφωνα µε τα άρθρα 30 και
40 είναι υποχρεωτική κατά τη διανοµή των ασφαλιστικών προϊόντων όλων των κλάδων ασφάλισης.
3. Οι διανοµείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων:
α) 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,
β) επισηµαίνουν στον πελάτη τις συνέπειες της πρόω-

ρης διακοπής ή ακύρωσης ή εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συµβολαίου του, καθώς και κάθε εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη, και τον ενηµερώνουν για την υποχρέωσή του να προκαταβάλλει το ασφάλιστρο και για τις
συνέπειες της µη έγκαιρης καταβολής του οφειλόµενου
ασφαλίστρου,
γ) ενηµερώνουν τον πελάτη για τα δικαιώµατα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας του συµβολαίου του και του χορηγούν τα σχετικά έντυπα µε απόδειξη
παραλαβής,
δ) ενηµερώνουν τον πελάτη αν παύσουν να ασκούν τη
δραστηριότητα ασφαλιστικής διανοµής,
ε) προωθούν µόνο προϊόντα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελλάδα.
4. Οι διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων απαγορεύεται να χρησιµοποιούν µεθόδους αθέµιτου ανταγωνισµού, καθώς και αθέµιτες, παράνοµες ή παραπλανητικές
πράξεις και πρακτικές. Απαγορεύεται ιδίως να:
α) παρουσιάζουν παραπλανητικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο ως προς το ισχύον τιµολόγιο και τους όρους της
ασφαλιστικής σύµβασης,
β) 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,
γ) 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,
δ) προσφέρουν εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήµατα µε
στόχο τη σύναψη ασφαλιστήριου συµβολαίου,
ε) διαφηµίζουν εκπτώσεις, ωφελήµατα ή και παροχές
που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιµολόγια και όρους των ασφαλιστικών συµβολαίων,
στ) διακρίνουν µεταξύ πελατών που έχουν τις ίδιες
προϋποθέσεις ασφάλισης,
ζ) 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,
η) εισπράττουν ασφάλιστρο χωρίς να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύναψη σύµβασης ασφάλισης,
θ) παραδίδουν στον πελάτη µη γνήσιο ασφαλιστήριο
συµβόλαιο.
5. Οι διανοµείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων τηρούν τις υποχρεώσεις των άρθρων 27 έως
40, προσυµβατικά και σε κάθε αλλαγή επιµέρους όρων,
ασφαλιστικού προϊόντος ή ασφαλιστικής επιχείρησης.
6. Οι διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων αναρτούν, σε
εµφανές σηµείο στο γραφείο των υπαλλήλων τους που
συµµετέχουν άµεσα στις δραστηριότητες διανοµής, πινακίδα µε τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών, που αναγράφει ότι οι εν λόγω υπάλληλοι κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα για τη διαµεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων, µε ειδική µνεία αν, κατά περίπτωση,
επιτρέπεται να προωθούν ασφαλιστήρια µε επενδυτικά
χαρακτηριστικά.
7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2251/1994
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(Α΄ 191), οι πληροφορίες που σχετίζονται µε το αντικείµενο του παρόντος, περιλαµβανοµένων των διαφηµιστικών ανακοινώσεων, που απευθύνονται από διανοµέα ασφαλιστικών προϊόντων σε πελάτη ή δυνητικό πελάτη,
είναι αµερόληπτες, σαφείς και µη παραπλανητικές. Οι
διαφηµιστικές ανακοινώσεις πρέπει πάντοτε να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες.
8. 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 του
πελάτη. Ειδικότερα, ο διανοµέας ασφαλιστικών προϊόντων δεν προβαίνει σε καµία εµπορική συµφωνία ή συνεργασία από την οποία να απορρέει αµοιβή, πωλησιακός στόχος ή οικονοµικό όφελος του διανοµέα υπό οποιαδήποτε άλλη µορφή που θα αποτελούσε κίνητρο για
τον ίδιο ή τους υπαλλήλους του να συστήσουν ένα συγκεκριµένο ασφαλιστικό προϊόν σε πελάτη, ενώ θα µπορούσαν να προσφέρουν διαφορετικό ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο θα ικανοποιούσε καλύτερα τις ανάγκες του
πελάτη.
9. Με απόφαση της εποπτικής αρχής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να παρέχονται διευκρινίσεις, να καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις πληροφόρησης, ενηµέρωσης και δεοντολογίας πέραν των προβλεπόµενων στα άρθρα 27 ως 40, να
παρέχονται πρότυπα για την τυποποίηση της παρεχόµενης ενηµέρωσης στον πελάτη, ιδίως για τη µορφή, την έκταση και το περιεχόµενό της και να ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης.
Άρθρο 28
Γενικές πληροφορίες που παρέχει ο ασφαλιστικός
διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση
(Άρθρο 18 της Οδηγίας)
1. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής γνωστοποιεί εγκαίρως και πριν από τη σύναψη µιας ασφαλιστικής σύµβασης τις εξής πληροφορίες προς τον πελάτη:
α) την ταυτότητά του, τη διεύθυνσή του, το γεγονός ότι είναι ασφαλιστικός διαµεσολαβητής και την συγκεκριµένη κατηγορία στην οποία είναι εγγεγραµµένος,
β) 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,
γ) ότι παρέχει συµβουλή για τα πωλούµενα ασφαλιστικά προϊόντα,
δ) 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,
ε) αν ο διαµεσολαβητής εκπροσωπεί τον πελάτη ή αν
ενεργεί για λογαριασµό και στο όνοµα της ασφαλιστικής
επιχείρησης,
στ) αν επιτρέπεται να προωθεί επενδυτικά προϊόντα
βασιζόµενα σε ασφάλιση,
ζ) αν του έχει δοθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση

εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασµό της.
Επιπλέον όσων προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο
µεσίτης ασφαλίσεων πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει αµερόληπτη και προσωπική ανάλυση των προϊόντων
που προωθούνται στην ελληνική αγορά. Για το σκοπό
της παροχής αµερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, 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.
2. Η ασφαλιστική επιχείρηση κατά τη δραστηριότητα
διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων γνωστοποιεί εγκαίρως και πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης
τις εξής πληροφορίες προς τον πελάτη:
α) την επωνυµία και την έδρα της, καθώς και το γεγονός ότι είναι ασφαλιστική επιχείρηση,
β) ότι παρέχει συµβουλή για τα πωλούµενα προϊόντα,
γ) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10, οι
οποίες επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους ενδιαφεροµένους να υποβάλλουν καταγγελίες για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
δ) τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών
που αναφέρονται στο άρθρο 11.
3. 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, πέραν
των όσων ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2496/1997 (Α΄ 87), περιέχουν κατά περίπτωση τα εξής:
α) 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,
β) τα στοιχεία της περίπτωσης α΄ που αφορούν το µεσίτη, τον πράκτορα ή τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή
δευτερεύουσας δραστηριότητας που διατηρεί σύµβαση
µε την ασφαλιστική επιχείρηση, αν αυτός είναι διαφορετικός από αυτόν που αναφέρεται στην περίπτωση α΄,
γ) τα στοιχεία της περίπτωσης α΄ που αφορούν το συντονιστή του ασφαλιστικού πράκτορα.
4. Αν η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει εξουσιοδότηση και δίδει εντολή σε ασφαλιστικό διαµεσολαβητή να
προβαίνει στην είσπραξη ασφαλίστρων από τον πελάτη
για λογαριασµό της, και εφόσον η καταβολή των ασφαλίστρων δεν αποδεικνύεται από άλλα ισοδύναµα µέσα,
όπως καταθετήρια σε τραπεζικό λογαριασµό και αποδεικτικά πληρωµής στα ΕΛ.ΤΑ., ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής παραδίδει στον πελάτη:
α) είτε τη νόµιµη απόδειξη είσπραξης ασφαλίστρων
που εξέδωσε η ασφαλιστική επιχείρηση,
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β) είτε υπογεγραµµένη απόδειξη που εκδίδει ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής, η οποία περιλαµβάνει την ηµεροµηνία έκδοσης της απόδειξης και είσπραξης των ασφαλίστρων, τα πλήρη φορολογικά και επαγγελµατικά
στοιχεία του εισπράξαντος, την επωνυµία της ασφαλιστικής επιχείρησης για λογαριασµό της οποίας εισπράττει τα ασφάλιστρα, τα πλήρη στοιχεία εξατοµίκευσης
του πελάτη, τα καταβληθέντα από τον πελάτη ασφάλιστρα, καθώς και σύντοµη περιγραφή της ασφάλισης για
την οποία καταβλήθηκαν τα ασφάλιστρα.
Οι παραπάνω αποδείξεις είναι τριπλότυπες, ένα αντίγραφο παραδίδεται στον πελάτη, το δεύτερο στην ασφαλιστική επιχείρηση και το τρίτο τηρείται σε αρχείο από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή. Το αρχείο µπορεί
να τηρείται και σε ηλεκτρονική µορφή.
5. 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.
Άρθρο 29
Συγκρούσεις συµφερόντων και διαφάνεια
(Άρθρο 19 της Οδηγίας)
1. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής εγκαίρως πριν από
τη σύναψη ασφαλιστικής σύµβασης παρέχει στον πελάτη, επιπροσθέτως όσων προβλέπονται στο άρθρο 28, και
τις εξής πληροφορίες:
α) 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,
β) 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,
γ) σε σχέση µε την προτεινόµενη σύµβαση:
αα) 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,
ββ) 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,
γγ) 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,
δ) Τη φύση της αµοιβής που λαµβάνει σε σχέση µε τη
σύµβαση ασφάλισης,
ε) σε σχέση µε τη σύµβαση ασφάλισης αν εργάζεται:

αα) βάσει αµοιβής που καταβάλλεται απευθείας από
τον πελάτη,
ββ) βάσει προµήθειας κάθε είδους που περιλαµβάνεται
στο ασφάλιστρο,
γγ) βάσει άλλου τύπου αµοιβής, συµπεριλαµβανοµένου κάθε είδους οικονοµικού οφέλους, που προτείνεται
ή παρέχεται σε σχέση µε τη σύµβαση ασφάλισης,
δδ) βάσει συνδυασµού οποιουδήποτε τύπου αµοιβής
ορίζεται στις υποπεριπτώσεις αα΄ έως γγ΄.
2. Αν ο πελάτης, µε αφορµή την ασφαλιστική σύµβαση
και µετά τη σύναψή της, πραγµατοποιεί καταβολές πέραν των προβλεπόµενων ασφαλίστρων και πληρωµών, ο
ασφαλιστικός διαµεσολαβητής γνωστοποιεί, επίσης,
στον πελάτη, για καθεµία από τις µεταγενέστερες πληρωµές, τις πληροφορίες της παραγράφου 1.
3. Εγκαίρως πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής
σύµβασης, η ασφαλιστική επιχείρηση κατά τη διενέργεια
από αυτήν δραστηριότητας διανοµής ενηµερώνει τον
πελάτη για τη φύση της αµοιβής που λαµβάνουν οι υπάλληλοί της σε σχέση µε τη διανοµή της ασφαλιστικής
σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης που η
αµοιβή συνδέεται µε καταβολές πέραν των προβλεπόµενων ασφαλίστρων και των πληρωµών ή µε καταβολές από πρόσωπο διαφορετικό από τον πελάτη.
Άρθρο 30
Παροχή συµβουλών και πρότυπα πωλήσεων
(Άρθρο 20 της Οδηγίας)
1. Πριν από την σύναψη σύµβασης ασφάλισης, ο διανοµέας ασφαλιστικών προϊόντων προβαίνει στα εξής:
α) 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,
β) 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. Ειδικά κατά τη διανοµή ασφαλιστικών
προϊόντων των κλάδων ασφάλισης της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4364/2016 , ο διανοµέας ασφαλιστικών
προϊόντων παραδίδει επιπροσθέτως το έγγραφο πληροφοριών της παραγράφου 3,
γ) 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. Η συµβουλή παρέχεται µε
έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο
33,
δ) ειδικά ο µεσίτης ασφαλίσεων, επιπλέον των ανωτέρω, παραδίδει στον πελάτη τη σύµβαση της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5.
2. Οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 διαφοροποιούνται ανάλογα µε το σύνθετο χαρακτήρα
του προτεινόµενου ασφαλιστικού προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.
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3. Η ασφαλιστική επιχείρηση συντάσσει έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο διανέµεται σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο.
4. Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν:
α) είναι σύντοµο και χωριστό έγγραφο,
β) είναι σαφές και ευανάγνωστο, µε χαρακτήρες αναγνώσιµου µεγέθους,
γ) παραµένει ευανάγνωστο, είτε παραδίδεται έγχρωµο, είτε σε ασπρόµαυρο αντίγραφο,
δ) συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα, µε την επιφύλαξη αντίθετης συµφωνίας,
ε) είναι ακριβές και µη παραπλανητικό,
στ) φέρει τον τίτλο «έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν» στο πάνω µέρος της πρώτης σελίδας,
ζ) περιλαµβάνει δήλωση ότι δεν υποκαθιστά ούτε την
προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία προσυµβατική ενηµέρωση, ούτε την ασφαλιστική σύµβαση και τους
γενικούς και ειδικούς όρους της.
5. Το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν περιέχει τις εξής πληροφορίες:
α) το είδος της ασφάλισης, καθώς και την ονοµασία
του προϊόντος, εφόσον υφίσταται,
β) περίληψη της ασφαλιστικής κάλυψης, συµπεριλαµβανοµένων των κύριων ασφαλιζόµενων κινδύνων, του ασφαλιζόµενου ποσού και, όπου έχει εφαρµογή, του γεωγραφικού πεδίου, καθώς και περίληψη των εξαιρούµενων κινδύνων,
γ) λεπτοµέρειες για τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του ασφαλίστρου,
δ) τις περιπτώσεις για τις οποίες η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να αρνηθεί την καταβολή αποζηµίωσης, πέραν των εξαιρούµενων κινδύνων,
ε) τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης κατά την
έναρξη της ασφαλιστικής σύµβασης,
στ) τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης κατά τη
διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης,
ζ) τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης σε περίπτωση αξίωσης για αποζηµίωση,
η) τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης παραθέτοντας σχετικό παράδειγµα µε τις ηµεροµηνίες έναρξης
και λήξης της σύµβασης,
θ) τον τρόπο καταγγελίας της σύµβασης από το λήπτη
της ασφάλισης.
Άρθρο 31
Πληροφορίες που παρέχουν οι ασφαλιστικοί
διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων
(Άρθρο 21 της Οδηγίας)
Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τη διανοµή ασφαλιστικών
προϊόντων συµµορφώνονται µε τις ρυθµίσεις των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28
και των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 29.

Άρθρο 32
Εξαιρέσεις παροχής πληροφοριών
(Άρθρο 22 παρ. 1 της Οδηγίας)
1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 και στα άρθρα 29 και 30 δεν
χρειάζεται να παρέχονται όταν ο διανοµέας ασφαλιστικών προϊόντων ασκεί δραστηριότητες διανοµής σε σχέση µε την ασφάλιση µεγάλων κινδύνων.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 39 και
40 δεν χρειάζεται να παρέχονται σε επαγγελµατία πελάτη, όπως ορίζεται µε την περίπτωση 10 της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και την περίπτωση 10 της
παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ..
.
Άρθρο 33
Όροι ενηµέρωσης
(Άρθρο 23 της Οδηγίας)
1. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και των άρθρων 29, 30, 39 και 40 παρέχονται
στον πελάτη εγγράφως και δωρεάν, στην ελληνική
γλώσσα, ή σε άλλη γλώσσα, ύστερα από συµφωνία των
µερών. Οι ανωτέρω πληροφορίες διατυπώνονται µε σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητές στον πελάτη.
2. Κατά παρέκκλιση από τη γενική υποχρέωση έγγραφης ενηµέρωσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και
των άρθρων 29, 30, 39 και 40 επιτρέπεται να παρέχονται
στον πελάτη µε ένα από τα εξής µέσα:
α) σε σταθερό µέσο πλην του χαρτιού, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο
4,
β) µέσω ιστότοπου, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις
που καθορίζονται στην παράγραφο 5.
3. Ανεξαρτήτως της εφαρµογής της παραγράφου 2, οι
πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28
και των άρθρων 29, 30, 39 και 40 παρέχονται σε κάθε περίπτωση εγγράφως στον πελάτη, εφόσον αυτός υποβάλλει σχετική αίτηση.
4. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και των άρθρων 29, 30, 39 και 40 µπορεί να παρέχονται µε σταθερό µέσο πλην του χαρτιού, εφόσον:
α) η χρήση του σταθερού µέσου είναι κατάλληλη στο
πλαίσιο της επιχειρηµατικής σχέσης µεταξύ διανοµέα ασφαλιστικών προϊόντων και πελάτη,
β) η δυνατότητα επιλογής µεταξύ πληροφόρησης σε
χαρτί και σε σταθερό µέσο έχει δοθεί στον πελάτη και εκείνος επέλεξε το σταθερό µέσο.
5. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και των άρθρων 29, 30, 39 και 40 µπορεί να παρέχονται µέσω δικτυακού τόπου, αν απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη ή εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) η παροχή των πληροφοριών αυτών µέσω δικτυακού
τόπου είναι κατάλληλη στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής
σχέσης διανοµέα ασφαλιστικών προϊόντων και πελάτη,
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β) ο πελάτης έχει συναινέσει στην παροχή των πληροφοριών αυτών µέσω δικτυακού τόπου,
γ) ο πελάτης έχει ενηµερωθεί ηλεκτρονικά για τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου και το σηµείο αυτού µε τις
σχετικές πληροφορίες,
δ) οι πληροφορίες αυτές παραµένουν διαθέσιµες στο
δικτυακό τόπο για όσο χρόνο είναι εύλογο να τις συµβουλεύεται ο πελάτης.
6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5, η παροχή πληροφοριών µε σταθερό µέσο πλην του χαρτιού ή
µέσω ιστότοπου θεωρείται κατάλληλη, στο πλαίσιο της
επιχειρηµατικής σχέσης διανοµέα και πελάτη, αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πελάτης έχει τακτική
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τέτοιο αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί, ιδίως, η εκ µέρους του πελάτη παροχή στο διανοµέα διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τους
σκοπούς αυτής της σχέσης.
7. Στην περίπτωση πώλησης µέσω τηλεφώνου οι πληροφορίες που δίδονται στον πελάτη από το διανοµέα
πριν από τη σύναψη της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό
προϊόν, παρέχονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
για την εµπορία από απόσταση χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τον διανοµέα στον πελάτη σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 ή 2, αµέσως µετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης.
Άρθρο 34
Διασταυρούµενες πωλήσεις
(Άρθρο 24 της Οδηγίας)
1. 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 αν υπάρχει η δυνατότητα
αγοράς των διαφορετικών συστατικών στοιχείων χωριστά και, αν 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.
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 και όταν ο κίνδυνος ή η ασφαλιστική κάλυψη που προκύπτει από αυτή
τη συµφωνία ή το πακέτο που προσφέρεται σε πελάτη
διαφέρει από τον κίνδυνο που σχετίζεται µε κάθε συστατικό στοιχείο χωριστά, ο διανοµέας ασφαλιστικών προϊόντων παρέχει επαρκή περιγραφή των διαφορετικών
στοιχείων της συµφωνίας ή του πακέτου και του τρόπου
µε τον οποίο η αλληλεπίδρασή τους µεταβάλλει τον κίνδυνο ή την ασφαλιστική κάλυψη.
3. Όταν ένα ασφαλιστικό προϊόν είναι συµπληρωµατικό αγαθού ή υπηρεσίας που δεν είναι ιδιωτική ασφάλιση,
ως µέρος πακέτου ή της ίδιας συµφωνίας, ο διανοµέας
ασφαλιστικών προϊόντων προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να αγοράσει το αγαθό ή την υπηρεσία χωριστά. Η παρούσα δεν εφαρµόζεται όταν ένα ασφαλιστικό
προϊόν είναι συµπληρωµατικό σε επενδυτική υπηρεσία ή
δραστηριότητα, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4
του ν. 4514/2018, σε σύµβαση πίστωσης, όπως ορίζεται
στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220), ή

σε λογαριασµό πληρωµών, όπως ορίζεται στην παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 4465/2017 (Α΄ 47).
4. Το παρόν άρθρο δεν εµποδίζει τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων που παρέχουν κάλυψη για διάφορους
τύπους κινδύνων (ασφαλιστήρια συµβόλαια πολλαπλών
κινδύνων).
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 3, ο διανοµέας ασφαλιστικών προϊόντων προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη σε σχέση µε τα ασφαλιστικά προϊόντα που αποτελούν µέρος του συνολικού πακέτου ή της συµφωνίας.
Άρθρο 35
Εποπτεία προϊόντων και απαιτήσεις διακυβέρνησης
(Άρθρο 25 της Οδηγίας)
1. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί
διαµεσολαβητές που δηµιουργούν ασφαλιστικό προϊόν
προς πώληση, διαθέτουν, εφαρµόζουν και επανεξετάζουν διαδικασία για την έγκριση κάθε ασφαλιστικού
προϊόντος ή για την έγκριση σηµαντικών προσαρµογών
σε υφιστάµενο ασφαλιστικό προϊόν, πριν το προωθήσουν στην αγορά ή το διανείµουν σε πελάτη. Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων είναι κατάλληλη και ανάλογη
προς τη φύση του ασφαλιστικού προϊόντος και:
α) εντοπίζει και προσδιορίζει συγκεκριµένη αγοράστόχο για κάθε προϊόν,
β) διασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται µε την προσδιορισµένη αγορά - στόχο,
γ) διασφαλίζει ότι η σκοπούµενη στρατηγική διανοµής
είναι κατάλληλη για την προσδιορισµένη αγορά-στόχο,
δ) λαµβάνει εύλογα µέτρα για να διασφαλίσει ότι το ασφαλιστικό προϊόν διανέµεται στην προσδιορισµένη αγορά-στόχο.
2. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1
παρακολουθούν, επανεξετάζουν και αναθεωρούν τακτικά τα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρουν ή προωθούν στην αγορά, λαµβάνοντας υπόψη κάθε γεγονός
που µπορεί να επηρεάσει σοβαρά το δυνητικό κίνδυνο
για την προσδιορισµένη αγορά - στόχο, µε σκοπό να αξιολογούν τουλάχιστον κατά πόσον το ασφαλιστικό
προϊόν συνεχίζει να είναι συνεπές µε τις ανάγκες της
προσδιορισµένης αγοράς - στόχου και κατά πόσον η
στρατηγική διανοµής συνεχίζει να είναι η κατάλληλη.
3. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι διαµεσολαβητές που δηµιουργούν ασφαλιστικό προϊόν προς πώληση,
θέτουν στη διάθεση των διανοµέων της παραγράφου 4
τις κατάλληλες πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν
και τη διαδικασία έγκρισης προϊόντων, στις οποίες περιλαµβάνεται και η προσδιορισµένη αγορά - στόχος του ασφαλιστικού προϊόντος.
4. Οι διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων που δίδουν
συµβουλή για ασφαλιστικά προϊόντα ή προτείνουν ασφαλιστικά προϊόντα που δεν δηµιουργούν οι ίδιοι, διαθέτουν τις κατάλληλες οργανωτικές ρυθµίσεις για να
λαµβάνουν τις πληροφορίες της παραγράφου 3 και να
κατανοούν τα χαρακτηριστικά και την προσδιορισµένη αγορά-στόχο για κάθε ασφαλιστικό προϊόν.
5. Το παρόν δεν εφαρµόζεται στην ασφάλιση µεγάλων
κινδύνων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Άρθρο 36
Πεδίο εφαρµογής πρόσθετων απαιτήσεων
(Άρθρο 26 της Οδηγίας)
Το παρόν Κεφάλαιο καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις
σε εκείνες που ισχύουν για δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων σύµφωνα µε τα άρθρα 27, 28,
29 και 30, όταν οι δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων ασκούνται σε σχέση µε την πώληση βασιζόµενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων από
τους εξής:
α) ασφαλιστικό διαµεσολαβητή,
β) ασφαλιστική επιχείρηση.
Άρθρο 37
Πρόληψη σύγκρουσης συµφερόντων
(Άρθρα 27 και 28 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, οι ασφαλιστικοί
διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν διανοµή επενδυτικών προϊόντων βασιζόµενων σε
ασφάλιση διαθέτουν και εφαρµόζουν αποτελεσµατικές
οργανωτικές και διοικητικές ρυθµίσεις για την αποτροπή
φαινοµένων σύγκρουσης συµφερόντων. Οι εν λόγω ρυθµίσεις είναι ανάλογες προς τις ασκούµενες από εκείνους δραστηριότητες, το είδος του διανοµέα και τα ασφαλιστικά προϊόντα που προωθεί.
2. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για
τον έγκαιρο εντοπισµό σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ αυτών των ιδίων, συµπεριλαµβανοµένων των διευθυντών και των υπαλλήλων τους και κάθε προσώπου που ενεργεί υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχό τους, και των πελατών τους ή µεταξύ δύο πελατών τους κατά την άσκηση δραστηριοτήτων διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων.
3. Αν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση εκτιµούν ότι, παρά τα µέτρα της παραγράφου 1, εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος βλάβης των
συµφερόντων του πελάτη, τον ενηµερώνουν εγγράφως
ή µε άλλο σταθερό µέσο, µε σαφήνεια και εγκαίρως πριν
από τη σύναψη της σύµβασης ασφάλισης, για τη γενική
φύση ή την πηγή της σύγκρουσης συµφερόντων, και η ενηµέρωση περιλαµβάνει επαρκείς λεπτοµέρειες, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του πελάτη, για να µπορέσει ο εν
λόγω πελάτης να λάβει απόφαση ενηµερωµένος για τις
δραστηριότητες διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων στο
πλαίσιο των οποίων προκύπτει η σύγκρουση συµφερόντων.
Άρθρο 38
Υποχρεώσεις οργάνωσης αρχείων
(Άρθρο 30 παρ. 4 της Οδηγίας)
1. 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 εκατέ-

ρωθεν 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.
2. 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.
3. 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.
Άρθρο 39
Ενηµέρωση πελατών
(Άρθρο 29 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 και της παραγράφου 1 του άρθρου 29, οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές
και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενηµερώνουν τον πελάτη, εγκαίρως πριν από τη σύναψη σύµβασης επενδυτικών προϊόντων βασιζόµενων σε ασφάλιση, για το συνολικό κόστος διανοµής και τις συναφείς επιβαρύνσεις. Η
ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α) το κατά πόσο ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η
ασφαλιστική επιχείρηση θα δίνει στον πελάτη περιοδική
αξιολόγηση της καταλληλότητας των βασιζόµενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων που συστήνονται στον
εν λόγω πελάτη, αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 40,
β) όσον αφορά την ενηµέρωση για τα βασιζόµενα σε
ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα και τις προτεινόµενες
στρατηγικές, κατάλληλη καθοδήγηση και προειδοποιήσεις σχετικά µε τους κινδύνους που συνδέονται µε τα
βασιζόµενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα ή µε την
πρόταση συγκεκριµένων επενδυτικών στρατηγικών,
γ) όσον αφορά την ενηµέρωση για όλα τα κόστη και
τις συναφείς επιβαρύνσεις που πρέπει να κοινοποιηθούν,
πληροφορίες σχετικά µε τη διανοµή του βασιζόµενου σε
ασφάλιση επενδυτικού προϊόντος, µεταξύ άλλων, σχετικά µε το κόστος των συµβουλευτικών υπηρεσιών, κατά
περίπτωση, το κόστος του βασιζόµενου σε ασφάλιση επενδυτικού προϊόντος που συνιστάται ή διαφηµίζεται
στον πελάτη, και σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
µπορεί ο πελάτης να το πληρώσει, περιλαµβάνοντας και
όλες τις πληρωµές προς τρίτους.
Το κόστος και οι επιβαρύνσεις του προηγούµενου εδαφίου αθροίζονται, ώστε ο πελάτης να κατανοήσει το συνολικό κόστος που επωµίζεται µέχρι την προβλεπόµενη
λήξη της σύµβασης και την αθροιστική επίπτωσή του
στην επένδυση. Αν το ζητήσει ο πελάτης, του χορηγείται
επιπλέον αναλυτική καταγραφή του κόστους και των
χρεώσεων.
2. Η ενηµέρωση της παραγράφου 1 δίδεται στον πελάτη σε κατανοητή µορφή, ώστε ο πελάτης να επιλέξει
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προϊόν και να αποφασίσει για τη σύναψη της σύµβασης,
έχοντας επαρκώς ενηµερωθεί όχι µόνον για τα δικαιώµατα και τις καλύψεις, αλλά και για τις υποχρεώσεις, τα
βάρη και τους κινδύνους που πηγάζουν για εκείνον από
το βασιζόµενο σε ασφάλιση επενδυτικό προϊόν.
3. Η ενηµέρωση της παραγράφου 1 δίδεται σε τακτική
βάση, ετήσια τουλάχιστον, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
του βασιζόµενου σε ασφάλιση επενδυτικού προϊόντος.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 29, οι ασφαλιστικοί
διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις µπορούν να εισπράττουν ή να πληρώνουν αµοιβή ή προµήθεια και να παρέχουν ή να δέχονται οποιοδήποτε µη
χρηµατικό όφελος στο πλαίσιο διανοµής επενδυτικού
προϊόντος βασιζόµενου σε ασφάλιση ή παρεπόµενης υπηρεσίας, προς ή από οποιονδήποτε πλην του πελάτη ή
του αντιπροσώπου του, µόνον αν η πληρωµή ή το όφελος:
α) δεν επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας διανοµής,
β) δεν εµποδίζει τη συµµόρφωση του ασφαλιστικού
διαµεσολαβητή και της ασφαλιστικής επιχείρησης µε το
καθήκον τους να ενεργούν µε έντιµο, αµερόληπτο και επαγγελµατικό τρόπο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συµφερόντων του πελάτη.
Άρθρο 40
Δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας
και συµβατότητας του προϊόντος
(Άρθρο 30 παρ. 1, 2 και 5 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο άρθρο
30 παράγραφος 1, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η
ασφαλιστική επιχείρηση λαµβάνουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τη γνώση και την προηγούµενη εµπειρία
του πελάτη ως επενδυτή σε προϊόν βασιζόµενο σε ασφάλιση, τη χρηµατοοικονοµική κατάστασή του, τη δυνατότητά του να υποστεί ζηµίες, καθώς και για τους επενδυτικούς του στόχους, συµπεριλαµβανοµένου του επιπέδου ανοχής του σε κίνδυνο, ώστε να είναι σε θέση
να συστήσουν στον πελάτη το προϊόν που ταιριάζει µε
το επίπεδο ανοχής του πελάτη στον κίνδυνο, µε τη δυνατότητά του να υποστεί ζηµίες και µε τα άλλα χαρακτηριστικά του.
Όταν ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή µια ασφαλιστική επιχείρηση συστήνουν ένα πακέτο υπηρεσιών ή
προϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 34, στο οποίο περιλαµβάνεται επενδυτικό προϊόν βασιζόµενο σε ασφάλιση,
διασφαλίζουν ότι το συνολικό πακέτο, και όχι µόνον το
βασιζόµενο σε ασφάλιση επενδυτικό προϊόν, είναι κατάλληλο για τον πελάτη.
2. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λαµβάνουν κατά
την παράγραφο 1, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η
ασφαλιστική επιχείρηση παρέχουν στον πελάτη, πριν τη
σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης, δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος όπου αποτυπώνεται η
συµβουλή τους και εξηγείται πώς αυτή ανταποκρίνεται
στις επιλογές, στους στόχους και στα άλλα χαρακτηριστικά του πελάτη που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Η δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος δίδεται µε έγγραφο ή άλλο σταθερό µέσο και σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 του παρόντος.
Αν οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες δεν παράσχουν

τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και την πείρα τους, ή αν παράσχουν
ανεπαρκείς σχετικές πληροφορίες, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση τους προειδοποιεί ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον το σκοπούµενο προϊόν είναι κατάλληλο γι’ αυτούς. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή.
3. Στην περίπτωση πώλησης από απόσταση επενδυτικού προϊόντος που βασίζεται σε ασφάλιση, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση µπορούν να παρέχουν τη δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος µε έγγραφο ή άλλο σταθερό µέσο αµέσως µετά τη σύναψη της σύµβασης, µε τον όρο ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο πελάτης συµφώνησε να παραλάβει τη δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος µετά τη σύναψη
της σύµβασης,
β) η δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος
παρέχεται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
γ) ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση προσέφεραν προηγουµένως στον πελάτη τη
δυνατότητα να καθυστερήσει τη σύναψη της σύµβασης
προκειµένου να παραλάβει πρώτα τη δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος της εν λόγω σύµβασης,
αλλά εκείνος επέλεξε να την παραλάβει µετά.
4. Αν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση έχουν ενηµερώσει τον πελάτη ότι θα
πραγµατοποιούν περιοδική επαναξιολόγηση της καταλληλότητας του επενδυτικού προϊόντος που βασίζεται σε
ασφάλιση, οφείλουν να επαναλαµβάνουν τη διαδικασία
της παραγράφου 1 και να αποστέλλουν στον πελάτη επικαιροποιηµένη δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας
προϊόντος.
5. Αν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση δεν εξασφαλίσουν τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τις διατάξεις των άρθρων 9, 10,14 και 17 του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2359 της Επιτροπής της 21ης Σεπτεµβρίου 2017 (ΕΕ L 341), ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλουν να απέχουν
από την παροχή συµβουλής στον πελάτη για το επενδυτικό προϊόν που βασίζεται σε ασφάλιση, και να τον ενηµερώσουν ότι, λόγω ελλιπούς εκ µέρους του πληροφόρησης, δεν είναι σε θέση να εκτιµήσουν κατά πόσον το
συγκεκριµένο επενδυτικό προϊόν που βασίζεται σε ασφάλιση είναι κατάλληλο για αυτόν, ώστε να του παρέχουν τη δήλωση αξιολόγησης καταλληλόλητας προϊόντος.
Αν ο πελάτης, παρόλο που έλαβε την προηγούµενη ενηµέρωση, επιθυµεί να συνάψει τη συγκεκριµένη ασφαλιστική σύµβαση, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλουν να αξιολογήσουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν λάβει σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, αν το συγκεκριµένο προϊόν είναι συµβατό
µε τον πελάτη, και αν δεν είναι συµβατό, οφείλουν να
τον προειδοποιήσουν γι’ αυτό. Στην περίπτωση διασταυρούµενης πώλησης, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η
ασφαλιστική επιχείρηση οφείλουν επιπλέον να εξετάσουν κατά πόσον το συνολικό πακέτο είναι ενδεδειγµένο για τον συγκεκριµένο πελάτη.
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6. Η ενηµέρωση του παρόντος άρθρου γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 33.
7. Η εποπτική αρχή µπορεί µε απόφασή της να παρέχει
διευκρινίσεις και να καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για τη
διαδικασία και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συµβατότητας του προϊόντος, να
προβλέπει τον τύπο της παρεχόµενης δήλωσης αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος και της προειδοποίησης λόγω µη συµβατότητας προϊόντος, και ιδίως να εξειδικεύει την έκταση, τη µορφή και το περιεχόµενό τους,
και να καθορίζει τις διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 41
Διοικητικές κυρώσεις και συναφείς ρυθµίσεις
(Άρθρο 31 της Οδηγίας)
1. H εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του παρόντος, ενεργώντας είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε άλλες
αρχές, ή και κατόπιν αιτήσεως για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αρµόδιες δικαστικές αρχές. Σε περίπτωση υποθέσεων µε διασυνοριακό χαρακτήρα, η εποπτική αρχή συνεργάζεται µε τις άλλες αρµόδιες εθνικές ή ενωσιακές αρχές, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαστικών αρχών, αναφορικά µε τις κυρώσεις και τα µέτρα που επιβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν Μέρος και λαµβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τη σχετική κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.
2. Αν ο παραβαίνων ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός
διαµεσολαβητής ή ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων είναι νοµικό πρόσωπο, οι κυρώσεις
και τα µέτρα που προβλέπονται στο παρόν Μέρος επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο και, επιπλέον αυτού, στο
ή στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 19. Σε κάθε περίπτωση, οι κυρώσεις
και τα µέτρα µπορεί να επιβληθούν και σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που η εποπτική αρχή διαπιστώσει ότι φέρει την ευθύνη ή και προέβη στην παράβαση.
3. Αν ο παραβαίνων είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, οι κυρώσεις και τα µέτρα που προβλέπονται στο παρόν Μέρος επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο και, επιπλέον αυτού, στα πρόσωπα της παραγράφου
3 του άρθρου 24 του παρόντος Μέρους και της παρ. 2
του άρθρου 29 του ν. 4364/2016, µέλη της διοίκησης του
νοµικού προσώπου, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που η εποπτική αρχή διαπιστώσει ότι
φέρει την ευθύνη ή και προέβη στην παράβαση.
Άρθρο 42
Δηµοσιοποίηση κυρώσεων και λοιπών µέτρων
(Άρθρο 32 της Οδηγίας)
1. Η εποπτική αρχή αναρτά στον ιστότοπό της, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις διοικητικές κυρώσεις
και τα µέτρα που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος, περιλαµβάνοντας πληροφορίες για το είδος και τη

φύση της παράβασης, καθώς και την ταυτότητα των προσώπων εις βάρος των οποίων επιβλήθηκαν οι κυρώσεις ή
τα µέτρα. Αν η δηµοσίευση των στοιχείων των νοµικών
προσώπων ή των προσωπικών δεδοµένων των φυσικών
προσώπων είναι δυσανάλογη της παράβασης, αξιολογώντας την εν λόγω δηµοσίευση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ή αν η εν λόγω δηµοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη
σταθερότητα της χρηµατοοικονοµικής αγοράς ή την έκβαση έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, η εποπτική αρχή µπορεί να αναβάλει τη δηµοσίευση, να µη δηµοσιεύσει τις κυρώσεις ή να τις δηµοσιεύσει χωρίς αναφορά
στην ταυτότητα των προσώπων.
2. Σε περίπτωση προσβολής των κυρώσεων ή των µέτρων που επιβάλλονται από την εποπτική αρχή, η δηµοσίευση της παραγράφου 1 περιλαµβάνει τις πληροφορίες γι΄ αυτήν και την έκβασή της, έως και την ακύρωση
της κύρωσης ή του µέτρου µε δικαστική απόφαση.
3. Η εποπτική αρχή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή
Ασφαλίσεων
και
Επαγγελµατικών
Συντάξεων
(Ε.Α.Α.Ε.Σ.) για τις διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα
που επιβάλλονται χωρίς να δηµοσιευτούν, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 1 και 2, αναφέροντας πληροφορίες για
την άσκηση σχετικών προσφυγών και την έκβασή τους.
Άρθρο 43
Παραβάσεις, κυρώσεις και λοιπά µέτρα
(Άρθρο 33 της Οδηγίας)
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται:
α) σε πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες διανοµής
χωρίς να είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του άρθρου 19
ή δραστηριοποιούνται στην ασφαλιστική διανοµή κατά
παράβαση των όσων ορίζονται στις παραγράφους 1, 2,
4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και στο άρθρο 19,
β) στις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
ή στους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές ή στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων, οι οποίοι χρησιµοποιούν στις υπηρεσίες διανοµής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
προϊόντων πρόσωπα που εµπίπτουν στην περίπτωση α΄,
γ) στους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές ή στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο
Ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 προσκοµίζοντας ανακριβή
ή ψευδή στοιχεία ή δικαιολογητικά από εκείνα που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23,
δ) στους διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων που δεν
ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις των άρθρων 20 έως
και 24,
ε) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που δεν συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις επιχειρηµατικής δεοντολογίας των άρθρων
27 έως και 40 σε σχέση µε τη διανοµή επενδυτικών προϊόντων βασιζόµενων σε ασφάλιση,
στ) στους διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων που δεν
συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις επιχειρηµατικής
δεοντολογίας των άρθρων 27 έως 35 σε σχέση µε ασφαλιστικά προϊόντα, εκτός των προϊόντων που αναφέρονται στην περίπτωση ε΄.
2. Στις περιπτώσεις των παραβάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1, η εποπτική
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αρχή µπορεί να επιβάλλει τουλάχιστον µια από τις εξής
κυρώσεις και µέτρα:
α) να δηµοσιοποιήσει την παράβαση στον ιστότοπό
της, αναφέροντας το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και κάθε άλλο πρόσωπο που φέρει την ευθύνη ή προέβη στην παράβαση, καθώς και τη φύση της παράβασης,
β) να διατάξει το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
να παύσει την παράβαση και να αποφύγει να την επαναλάβει στο µέλλον,
γ) όταν ο παραβαίνων είναι ασφαλιστικός διαµεσολαβητής, να εκδώσει απόφαση οριστικής διαγραφής του από το Ειδικό Μητρώο του αρµόδιου επιµελητηρίου του
άρθρου 19. Η απόφαση της Εποπτικής αρχής κοινοποιείται αµέσως στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή και στο
αρµόδιο επιµελητήριο, το οποίο υποχρεούται στην υλοποίηση της απόφασης το αργότερο µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. Το πρόσωπο σε βάρος του οποίου επεβλήθη η κύρωση της οριστικής διαγραφής, δεν µπορεί να
ζητήσει εκ νέου την εγγραφή του στο ειδικό µητρώο,
δ) αν ο παραβαίνων διανοµέας είναι νοµικό πρόσωπο,
η εποπτική αρχή µπορεί να αναστείλει ή να παύσει οριστικά την άσκηση καθηκόντων διοίκησης εκ µέρους του
φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 και την παράγραφο 3 του άρθρου 24,
ε) αν ο παραβαίνων είναι νοµικό πρόσωπο, η εποπτική
αρχή µπορεί να του επιβάλει τα εξής διοικητικά πρόστιµα:
αα) πρόστιµο χρηµατικού ποσού µέχρι πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ ή µέχρι και πέντε τοις εκατό
(5%) του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών σύµφωνα
µε τους τελευταίους διαθέσιµους λογαριασµούς που έχουν εγκριθεί από το όργανο διοίκησης. Αν το νοµικό
πρόσωπο είναι µητρική επιχείρηση ή θυγατρική της
µητρικής επιχείρησης που οφείλει να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς σύµφωνα µε το ν. 4308/2014
(Α΄ 251), ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ισούται µε το συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών
σύµφωνα µε τους τελευταίους διαθέσιµους ενοποιηµένους λογαριασµούς που έχουν εγκριθεί από το όργανο
διοίκησης της τελικής µητρικής επιχείρησης,
ββ) πρόστιµο που ισούται έως και µε το διπλάσιο του
ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που
αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορισµός τους.
στ) Αν ο παραβαίνων είναι φυσικό πρόσωπο, η εποπτική αρχή µπορεί να του επιβάλλει τα εξής διοικητικά πρόστιµα:
αα) πρόστιµο χρηµατικού ποσού µέχρι επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ,
ββ) πρόστιµο έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών
που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορισµός τους.
3. Στις περιπτώσεις των παραβάσεων των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ και στ΄της παραγράφου 1, καθώς και σε
κάθε περίπτωση παράβασης όσων προβλέπονται στην
παράγραφο 7 του άρθρου 5, στο άρθρο 19 και στο άρθρο
26, η εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλει µία ή περισσότερες από τις εξής κυρώσεις και µέτρα:

α) να διατάξει το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
να παύσει την παράβαση και να αποφύγει να την επαναλάβει στο µέλλον,
β) αν ο παραβαίνων είναι ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή διαµεσολαβητής που ασκεί ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, να εκδώσει απόφαση οριστικής διαγραφής του
από το Ειδικό Μητρώο του αρµόδιου επιµελητηρίου του
άρθρου 19. Η απόφαση της Εποπτικής αρχής κοινοποιείται αµέσως στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή στο διαµεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση,
καθώς και στο αρµόδιο επιµελητήριο, το οποίο υποχρεούται στην υλοποίηση της απόφασης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και πάντως όχι αργότερα από δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. Το πρόσωπο σε βάρος του οποίου επεβλήθη
η κύρωση της οριστικής διαγραφής, δεν µπορεί να ζητήσει εκ νέου την εγγραφή του στο ειδικό µητρώο,
γ) αν ο παραβαίνων διανοµέας είναι νοµικό πρόσωπο,
η Εποπτική αρχή µπορεί να αναστείλει ή να παύσει οριστικά την άσκηση καθηκόντων διοίκησης εκ µέρους του
φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη δραστηριότητα διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 και την παράγραφο 3 του άρθρου 24,
δ) αν ο παραβαίνων είναι νοµικό πρόσωπο, η εποπτική
αρχή µπορεί να του επιβάλει διοικητικό πρόστιµο χρηµατικού ποσού µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ
και, σε περίπτωση κατ’ επανάληψη παράβασης, µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ,
ε) αν ο παραβαίνων είναι φυσικό πρόσωπο, η εποπτική
αρχή µπορεί να του επιβάλει διοικητικό πρόστιµο χρηµατικού ποσού µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και, σε
περίπτωση κατ’ επανάληψη παράβασης, µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
4. Στην περίπτωση ασφαλιστικής επιχείρησης που παραβαίνει τις οργανωτικές υποχρεώσεις της από το παρόν Μέρος και ιδίως από τα άρθρα 5 παράγραφοι 7, 20,
24, 26, 28 παράγραφοι 3 και 4, 30 παράγραφοι 3 έως 5,
35 και 38, η εποπτική αρχή µπορεί να λάβει, επιπλέον
των αναφεροµένων στις παραγράφους 2 και 3, οποιοδήποτε µέτρο ή κύρωση στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4364/2016.
5. Η εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλλει πρόστιµο µέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που αρνείται τη συνεργασία ή παρακωλύει έρευνα ή έλεγχο που αυτή διενεργεί σύµφωνα µε
το παρόν Μέρος και τις κατ’ εξουσιοδότησή του πράξεις.
6. Η εποπτική αρχή µπορεί να επιβάλλει πρόστιµο µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και, σε περίπτωση
κατ’ επανάληψη παράβασης, µέχρι τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ, σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προβαίνει σε κάθε άλλη παράβαση του παρόντος, πέραν των
περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως
4 ή και σε κάθε άλλη παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας
για την ασφαλιστική διανοµή.
7. Τα πρόστιµα που επιβάλλει η εποπτική αρχή αποτελούν δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
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Άρθρο 44
Αποτελεσµατική εφαρµογή κυρώσεων
και λοιπών µέτρων
(Άρθρο 34 της Οδηγίας)

Άρθρο 46
Διαβίβαση πληροφοριών στην Ε.Α.Α.Ε.Σ.
για τις κυρώσεις και τα λοιπά µέτρα
(Άρθρο 36 της Οδηγίας)

Κατά τον καθορισµό του είδους των διοικητικών κυρώσεων ή άλλων µέτρων και την επιµέτρηση των διοικητικών προστίµων, η εποπτική αρχή αξιολογεί τις σχετικές
συνθήκες στις οποίες περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση:
α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθµός ευθύνης του φυσικού ή νοµικού προσώπου που προέβη στην παράβαση,
γ) ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα του
πελάτη,
δ) η ζηµία που προκλήθηκε από την παράβαση στον
πελάτη ή σε τρίτους, εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορισµός του ύψους της,
ε) το ύψος του κέρδους που αποκτήθηκε ή της ζηµίας
που αποφεύχθηκε από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορισµός τους,
στ) τα µέτρα που έλαβε το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
για την αποτροπή και µη επανάληψη της παράβασης στο
µέλλον, καθώς και η ανόρθωση της ζηµίας που προκλήθηκε στον πελάτη ή σε τρίτους,
ζ) η οικονοµική κατάσταση του φυσικού ή νοµικού προσώπου, όπως προκύπτει είτε από το ετήσιο εισόδηµα του
φυσικού προσώπου, είτε από το συνολικό κύκλο εργασιών του νοµικού προσώπου,
η) ο βαθµός συνεργασίας του φυσικού ή νοµικού προσώπου µε την εποπτική αρχή,
θ) η κατ’ επανάληψη τέλεση παραβάσεων.

Η εποπτική αρχή:
α) ενηµερώνει την Ε.Α.Α.Ε.Σ. για τις διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα που επιβάλλει και τα οποία δεν δηµοσιεύτηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 42,
β) παρέχει, ετησίως, στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. συγκεντρωτικές
πληροφορίες για τις διοικητικές κυρώσεις ή άλλα µέτρα
που επιβάλλει σύµφωνα µε το άρθρο 41,
γ) ενηµερώνει την Ε.Α.Α.Ε.Σ. για τις διοικητικές κυρώσεις ή άλλα µέτρα που δηµοσιοποιεί σύµφωνα µε το παρόν Μέρος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ,
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45
Αναφορά παραβάσεων
(άρθρο 35 της Οδηγίας)
1. Η εποπτική αρχή διαθέτει µηχανισµό για τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση αναφοράς σε αυτήν πιθανών
ή πραγµατικών παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος.
2. Ο µηχανισµός της παραγράφου 1 περιλαµβάνει,
τουλάχιστον, διαδικασίες για την:
α) παραλαβή των αναφορών της παραγράφου 1 και τη
διερεύνησή τους,
β) κατάλληλη προστασία, τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων µορφών άνισης µεταχείρισης
για τους υπαλλήλους των διανοµέων ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών προϊόντων, και, όπου είναι δυνατόν,
για άλλα πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις που διαπράττονται εντός των οντοτήτων αυτών,
γ) προστασία της ταυτότητας τόσο του προσώπου που
καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε την παράβαση, σε όλα
τα στάδια της διαδικασίας, εκτός αν η αποκάλυψη της
ταυτότητας απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία στο
πλαίσιο περαιτέρω έρευνας, ή µεταγενέστερης διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας.

Άρθρο 47
Καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις
1. Καταργούνται:
α) ο ν. 1569/1985 (Α΄183),
β) τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 1, η
παράγραφος 6 και η παρ. 8 του άρθρου 23 του
ν. 4364/2016,
γ) το π.δ. 190/2006 (Α΄196),
δ) η Κ3-8010/8.8.2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β΄1600),
ε) η παράγραφος 2 του άρθρου 4, το άρθρο 6 και το
άρθρο 7 της Κ4-155/10.1.1985 απόφασης του Υπουργού
Εµπορίου (114/16.1.1986 ΤΑΕ-ΕΠΕ),
στ) η 86/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Τράπεζας της Ελλάδος (Β΄1109).
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 256
του ν. 4364/2016 διαγράφεται η φράση «και ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης».
3. Στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 3 της Κ4155/10.1.1985 απόφασης του Υπουργού Εµπορίου
(114/16.1.1986 ΤΑΕ-ΕΠΕ) διαγράφονται οι λέξεις «υποχρεούνται να» και το άρθρο 1 της απόφασης αυτής αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην
Ελλάδα και ασκούν τον κλάδο 10 ασφαλίσεων κατά ζηµιών υποβάλλουν στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών (Υ.Σ.Α.Ε.) τα στοιχεία που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3, µε σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του κλάδου αυτοκινήτων, τη στατιστική παρακολούθησή του, τη διασφάλιση της φερεγγυότητας και της ακεραιότητάς του, καθώς και την προστασία και την ενίσχυση της ασφαλιστικής πίστης µέσω
και της πρόληψης και της αποτροπής φαινοµένων ασφαλιστικής εξαπάτησης.
Η Υ.Σ.Α.Ε. αποστέλλει, αµελλητί, οποιοδήποτε στοιχείο της ζητηθεί από την εποπτική αρχή».
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4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του π.δ.
237/1986 (Α΄ 110), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ο ασφαλιστής πτώχευσε ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, το Επικουρικό Κεφάλαιο έχει ίδια αξίωση κατά του αντασφαλιστή για τις υποχρεώσεις του προς την ασφαλιστική επιχείρηση που προκύπτουν από την αντασφαλιστική σύµβαση αστικής ευθύνης από χερσαία οχήµατα».
5. Στο άρθρο 19 του ν. 4364/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Η εποπτική αρχή διαθέτει διαδικασία για την υποβολή, την παραλαβή και τη διαχείριση έγγραφων καταγγελιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου
256. Η εποπτική αρχή είναι αρµόδια να ερευνά τη βασιµότητα των εν λόγω καταγγελιών και, αφού ασκηθεί από
τους ελεγχοµένους το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης, µπορεί, στο βαθµό που διαπιστωθούν παραβάσεις,
να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν
Μέρος αντιστοίχως ανά παράβαση. Σε κάθε περίπτωση,
η εποπτική αρχή αποστέλλει απάντηση στον καταγγέλλοντα επί του περιεχοµένου της καταγγελίας του».
Άρθρο 48
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος λαµβάνοντας υπόψη τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4, είναι εγγεγραµµένοι στα αρµόδια επιµελητήρια σε περισσότερες
από µία κατηγορίες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, για
τις οποίες υπάρχει το ασυµβίβαστο των παραγράφων 3
και 4 του άρθρου 19, υποχρεούνται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, να δηλώσουν
προς το αρµόδιο επιµελητήριο την κατηγορία ασφαλιστικής διαµεσολάβησης από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 19, στην οποία επιθυµούν να
παραµείνουν εγγεγραµµένοι.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα αρµόδια επιµελητήρια έχουν καθήκον εντός τριάντα (30) ηµερών
από τη λήξη της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, λαµβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 4:
α) να διαγράψουν από το ειδικό µητρώο τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που δεν συµµορφώθηκαν µε
την υποχρέωση της παραγράφου 1 από όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης στις οποίες είναι εγγεγραµµένοι,
β) να συγχωνεύσουν µηχανογραφικά, χωρίς άλλη διατύπωση, στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 τις
κατηγορίες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συνδεδεµένου ασφαλιστικού πράκτορα, του ασφαλιστικού συµβούλου και του συνδεδεµένου ασφαλιστικού συµβούλου
του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύµατα, τους αγροτικούς συνεταιρισµούς και
τις επιχειρήσεις επενδύσεων, αποτυπώνοντας µηχανογραφικά τη µετονοµασία και ένταξη ανά περίπτωση όλων των προηγουµένων στην κατηγορία των «ασφαλιστικών πρακτόρων»,
γ) να συγχωνεύσουν µηχανογραφικά, στην κατηγορία
των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων της περί-

πτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 τις κατηγορίες των συντονιστών ασφαλιστικών συµβούλων και των
συνδεδεµένων συντονιστών ασφαλιστικών συµβούλων
του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006, αποτυπώνοντας
µηχανογραφικά τη µετονοµασία των τελευταίων σε συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων,
δ) να συγχωνεύσουν µηχανογραφικά την κατηγορία
των µεσιτών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 µε την κατηγορία των µεσιτών ασφαλίσεων του ν. 1569/1985 και
του π.δ. 190/2006, αποτυπώνοντας µηχανογραφικά τη
µετονοµασία των τελευταίων σε µεσίτες ασφαλίσεων
και αντασφαλίσεων.
3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, όσοι έχουν εγγραφεί στην κατηγορία του ασφαλιστικού συµβούλου του ν. 1569/1985 και του π.δ.
190/2006 µετά την 1.1.2017 και παραµένουν εγγεγραµµένοι στην κατηγορία αυτή µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετονοµάζονται και η µετονοµασία αυτή αποτυπώνεται µηχανογραφικά χωρίς άλλη διατύπωση από τα αρµόδια επιµελητήρια µε τη µεταφορά τους στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα, µόνον αφού συµπληρώσουν δύο (2) έτη
από την εγγραφή τους στα µητρώα των επιµελητηρίων ή
και το ειδικό µητρώο. Η κατηγορία του ασφαλιστικού
συµβούλου διατηρείται στο ειδικό µητρώο και στο Ενιαίο
Σηµείο Πληροφότησης (Ε.ΣΗ.Π.) µόνον για τα πρόσωπα
του προηγούµενου εδαφίου και µόνον µέχρι το τέλος
της διετίας που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς να επιτρέπεται η εγγραφή νέων προσώπων στην κατηγορία του ασφαλιστικού συµβούλου µετά τη δηµοσίευση του παρόντος.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, της περιπτωσης α΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3, οι εγγεγραµµένοι στα αρµόδια επιµελητήρια κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Μέρους:
α) στις κατηγορίες του ασφαλιστικού πράκτορα, του
συνδεδεµένου ασφαλιστικού πράκτορα, του ασφαλιστικού συµβούλου και του συνδεδεµένου ασφαλιστικού
συµβούλου του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006 εξοµοιώνονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους µε τους ασφαλιστικούς πράκτορες της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19, συγχωνεύονται αυτοδικαίως σε µία κατηγορία και ονοµάζονται στο εξής «ασφαλιστικοί πράκτορες» της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19,
β) στην κατηγορία «συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων» του ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006, εξοµοιώνονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους µε τους συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και ονοµάζονται στο εξής «συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων» της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 19,
γ) στην κατηγορία «µεσίτες ασφαλίσεων» του
ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006 εξοµοιώνονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους µε
τους µεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και ονοµάζονται στο εξής «µεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων».
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5. Οι βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης και περαίωσης
σεµιναρίου επανεκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος δυνάµει του
ν. 1569/1985 και του π.δ. 190/2006, εξακολουθούν να ισχύουν. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 ισχύει από την 1.1.2020.
6. Τυχόν αξιώσεις υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για προµήθειες δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 2
του π.δ. 190/2006, που γεννήθηκαν µέχρι την δηµοσίευση του παρόντος, δεν θίγονται.
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται
σε ισχύ, µέχρι την αντικατάστασή τους µε νέες που θα
εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20, οι κάτωθι
κανονιστικές πράξεις, εκτός αν έρχονται σε αντίθεση µε
τις διατάξεις του παρόντος Μέρους:
α) η 16/21.5.2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Τράπεζας της Ελλάδας (Β΄1257),
β) η 45/21.11.2014 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Τράπεζας της Ελλάδας (Β΄3350),
γ) η 46/4.12.2014 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Τράπεζας της Ελλάδας (Β΄3510).
8. Διανοµείς ασφαλιστικών προϊόντων που προέβησαν
σε πωλήσεις από τις 30.9.2018 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους, οφείλουν να προβούν, µέχρι τις 31.3.2019, σε πρόσθετη ενηµέρωση των πελατών
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των κεφαλαίων Ε΄ και
ΣΤ΄ του παρόντος Μέρους.

τον εργολάβο. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 40
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 50
Έναρξη ισχύος

Η παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διαδικασίες είσπραξης για λογαριασµό του Δηµοσίου των φόρων και λοιπών εσόδων µπορούν να ανατεθούν µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. σε ένα ή
περισσότερα από τα κάτωθι πρόσωπα:
α) πιστωτικά ιδρύµατα, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων τους, όταν τα υποκαταστήµατα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτη χώρα, καθώς και
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
β) ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, όπως ορίζονται
στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4537/
2018 (Α΄84) ,
γ) γραφεία ταχυδροµικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών,
δ) ιδρύµατα πληρωµών, όπως ορίζονται στο στοιχείο 4
του άρθρου 4 του ν.4537/2018,
ε) η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δεν ενεργεί µε την
ιδιότητα της νοµισµατικής αρχής,
στ) οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία.
Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των εισπραττόµενων ποσών από τους προαναφερόµενους φορείς είσπραξης, οι
αµοιβές των φορέων είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος
για την είσπραξη από αυτούς.»

Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 48.

Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974
«Περί Κώδικος Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων» (Α΄ 90)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων που ανήκει
στην αρµοδιότητα της Φορολογικής Διοίκησης και διενεργείται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, δύναται να ανατεθεί, µε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε ένα ή
περισσότερα από τα κάτωθι πρόσωπα:
α) πιστωτικά ιδρύµατα, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων τους, όταν τα υποκαταστήµατα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτη χώρα, καθώς και
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
β) ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος όπως ορίζονται
στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4537/2018 (Α΄84) ,
γ) γραφεία ταχυδροµικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών,

Άρθρο 49
Παράρτηµα
Προσαρτάται στο παρόν Μέρος και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού το Παράρτηµα XIIΙ.

Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 12
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Σε περίπτωση προσυµφώνου µεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής
σύµβασης µε την οποία αναλαµβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας µε αντιπαροχή, απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού ενηµερότητας κατά την µεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, εφόσον κατά τη µεταβιβαστική δικαιοπραξία συµβάλλεται και ο εργολάβος. Στην περίπτωση
αυτή το αποδεικτικό ενηµερότητας προσκοµίζεται από
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δ) ιδρύµατα πληρωµών, όπως ορίζονται στο στοιχείο 4
του άρθρου 4 του ν. 4537/2018.
ε) η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δεν ενεργεί µε την
ιδιότητα της νοµισµατικής αρχής,
στ) οποιαδήποτε άλλη δηµόσια υπηρεσία.
Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των εισπραττόµενων ποσών από τους προαναφερόµενους φορείς είσπραξης, οι
αµοιβές των φορέων είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος
για την είσπραξη από αυτούς.»
Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 54
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στην περίπτωση ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του
ν. 4174/2013, µετά τη φράση «φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού», προστίθεται η φράση «ή από εγκεκριµένο και µη δηλωµένο φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό».
Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 54Α
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Η παρ. 6 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και
οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων, που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται σε ένα
τοις χιλίοις (1‰) επί της αξίας του ακινήτου ή δικαιώµατος επ’ αυτού, που περιγράφεται σε συµβολαιογραφικό
έγγραφο ή άλλη πράξη που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, το οποίο πρόστιµο δεν µπορεί να είναι κατώτερο από τριακόσια (300) ευρώ ούτε ανώτερο από χίλια (1.000)
ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται.»
Άρθρο 56
Τροποποίηση του Παραρτήµατος
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013, όπως
ισχύει, προστίθεται η φράση «Το προβλεπόµενο στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) των εισπραττόµενων από τις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης νοσηλίων.»
Άρθρο 57
Τροποποίηση του ν. 4170/2013
1. Μετά το άρθρο 62Α του ν. 4170/2013 (Α΄163) προστίθεται νέο άρθρο 62Β, του οποίου ο τίτλος και οι διατάξεις έχουν ως εξής:
«Άρθρο 62Β
Αρχείο Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων
και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών
1. Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται στο πλαίσιο διενέργειας φορολογικών ελέγχων να απευθύνει αυτοµατοποιηµένα µαζι-

κά αιτήµατα παροχής πληροφοριών προς τα υπόχρεα
πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 62. Ως µαζικά, νοούνται τα αιτήµατα για στοιχεία
και πληροφορίες που αφορούν σε πλέον του ενός ελεγχόµενους από την Α.Α.Δ.Ε. φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή
νοµικές οντότητες και τα οποία τηρούνται από τα ως άνω αναφερόµενα υπόχρεα πρόσωπα. Τα στοιχεία και οι
πληροφορίες διαβιβάζονται αυτοµατοποιηµένα στην
Α.Α.Δ.Ε..
2. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται
µαζικά συνιστούν το «Αρχείο Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών», το οποίο τηρείται σε ασφαλή υποδοµή (βάση δεδοµένων) που δηµιουργείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. έως το χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος της Φορολογικής Διοίκησης για τη βεβαίωση των σχετικών απαιτήσεων.
3. Τη συνολική διαχείριση των στοιχείων και πληροφοριών του Αρχείου Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών έχουν αποκλειστικά οι αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., σύµφωνα
µε το άρθρο 17 του ν. 4174/2013, σε συνδυασµό µε το
άρθρο 63 του παρόντος. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες
του Αρχείου διαβιβάζονται, κατόπιν εξατοµικευµένου αιτήµατος των ελεγκτικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και επεξεργασίας, µέσω µηχανογραφικής εφαρµογής (Ειδικό
Λογισµικό) της Αρχής, σε ειδικά εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους των ελεγκτικών υπηρεσιών της.
4. Η ασφαλής ανταλλαγή, φύλαξη και διατήρηση των
δεδοµένων, διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες
της Α.Α.Δ.Ε. και της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ.
και Δ.Υ.) του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά περίπτωση,
και σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 62 εφαρµόζονται και για τα στοιχεία και τις πληροφορίες του
Αρχείου Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών
Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών.
6. Με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι µορφότυποι των αιτούµενων και παραληφθέντων
στοιχείων, ο αλγόριθµος αναζήτησης, η διαδικασία διαβίβασης των αιτηµάτων και διαµόρφωσης, ταυτοποίησης,
καθαρισµού, επεξεργασίας, αξιοποίησης και χορήγησης
των δεδοµένων. Επίσης, καθορίζονται οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τη συνολική διαχείριση του Αρχείου Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών
Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών, για τη διαβίβαση των
µαζικών αιτηµάτων παροχής πληροφοριών προς τα υπόχρεα πρόσωπα και την παραλαβή των απαντήσεών τους,
για την ανάπτυξη ή επικαιροποίηση του Ειδικού Λογισµικού και τη διάθεση και διαχείριση των στοιχείων µέσω
αυτού στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζονται και οι αρµόδιες Υπηρεσίες
για τη δηµιουργία ή αναθεώρηση των επιχειρησιακών
προδιαγραφών ανάπτυξης του Ειδικού Λογισµικού, καθώς και κάθε ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
7. Οι µορφότυποι των αιτούµενων και παραληφθέντων
στοιχείων, ο αλγόριθµος αναζήτησης, η διαδικασία διαβίβασης των αιτηµάτων και διαµόρφωσης, ταυτοποίησης,
καθαρισµού, επεξεργασίας και χορήγησης των δεδοµένων του προηγούµενου εδαφίου δεν δηµοσιοποιούνται.»
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2. Τα ληφθέντα κατ΄ εφαρµογή της µε αριθµ. πρωτ.
4105/10.6.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών
(ΑΔΑ: 79ΟΡΗ-ΩΨΧ) στοιχεία και πληροφορίες, αποτελούν, µετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 62Β, το οποίο
προστίθεται µε την παρ. 1 στο ν. 4170/2013, στοιχεία και
πληροφορίες του Αρχείου Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών.
Άρθρο 58
Τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
1. Στην παράγραφο 30 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήµατος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2859/2000 (Α΄248), όπως το Παράρτηµα αυτό ισχύει, η
φράση «µπαστούνια (λευκά και ηλεκτρονικά) (Δ.Κ. ΕΧ
6602)» αντικαθίσταται µε την φράση «µπαστούνια ηλεκτρονικά (Δ.Κ. ΕΧ 6602)».
2. Μετά την παράγραφο 30 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήµατος III του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως το Παράρτηµα
αυτό ισχύει, προστίθεται παράγραφος 30Α ως εξής:
«30Α. Μπαστούνια λευκά (Δ.Κ. ΕΧ 6602), γραφοµηχανές µε χαρακτήρες Βraille (Δ.Κ. ΕΧ 8472), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία όρασης. Ο συντελεστής φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»
3. Στην παράγραφο 31 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήµατος III του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως το Παράρτηµα αυτό
ισχύει, η φράση «Βraille note taker, γραφοµηχανές (Δ.Κ.
EX 8472)» αντικαθίσταται µε τη φράση «Βraille note taker
(Δ.Κ. EX 8472)».
Άρθρο 59
Τροποποίηση των άρθρων 11, 34 και 67
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
1. Η περίπωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια
φορολογητέα εισοδήµατα οποιασδήποτε πηγής,».
2. Στο τέλος του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των
συζύγων, το εισόδηµα των ανήλικων τέκνων, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, προστίθεται στα εισοδήµατα του γονέα που
έχει το µεγαλύτερο συνολικό εισόδηµα και φορολογείται στο όνοµά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήµατος, το εισόδηµα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδηµα του πατέρα και φορολογείται στο
όνοµά του. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει
τη γονική µέριµνα, το εισόδηµα του ανήλικου τέκνου
προστίθεται στα εισοδήµατα του γονέα αυτού. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και για τα µέρη του συµφώνου συµβίωσης.»
3. Στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4172/2013 προστίθεται, µετά το τρίτο εδάφιο, τέταρτο
εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, το ποσό της δαπάνης του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί

να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για
κάθε σύζυγο.»
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4172/2013 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, για την
κάλυψη ή τον περιορισµό της διαφοράς που προκύπτει
από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, λαµβάνονται υπόψη τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά της
παραγράφου αυτής, όπως αυτά δηλώνονται από τον κάθε σύζυγο χωριστά. Οι αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31, καθώς και οι δαπάνες απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 που αφορούν
τον κάθε σύζυγο βαρύνουν αυτόν ατοµικά, ενώ για τα ανήλικα εξαρτώµενα µέλη τους εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11.»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάµου, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήµατά τους. Υπόχρεος
για την υποβολή της κοινής δήλωσης είναι ο σύζυγος και
για τα εισοδήµατα της συζύγου του. Ο φόρος, τα τέλη
και οι εισφορές που αναλογούν στα εισοδήµατα εκάστου συζύγου βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.
β) Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, µε ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος µέχρι
την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης.
Η επιλογή αυτή είναι δεσµευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.
γ) Στις χωριστές δηλώσεις συζύγων εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 11 για τα εξαρτώµενα µέλη του
φορολογούµενου.
δ) Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλλουν και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση
µε τους έγγαµους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Υπόχρεος της υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι το µέρος του συµφώνου συµβίωσης, το οποίο δηλώνεται ως
υπόχρεος και για τα εισοδήµατα του άλλου µέρους.
ε) Στις κοινές δηλώσεις της παραγράφου αυτής οι τυχόν ζηµίες του εισοδήµατος του ενός συζύγου ή µέρους
συµφώνου συµβίωσης, δεν συµψηφίζονται µε τα εισοδήµατα του άλλου συζύγου ή του άλλου µέρους συµφώνου
συµβίωσης.
στ) Οι σύζυγοι ή τα µέρη συµφώνου συµβίωσης, υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα
εισοδήµατά του, εφόσον:
αα) Έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση ή έχει λυθεί το
σύµφωνο συµβίωσης κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της έγγαµης συµβίωσης ή τη λύση του συµφώνου συµβίωσης
φέρει ο φορολογούµενος.
ββ) Ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο
µέρη συµφώνου συµβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση.
Για τα εισοδήµατα των ανήλικων τέκνων εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11.»
6. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 67 του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής

