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PR_COD_1consamCom 

 

 

Τπφκλεκα γηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζχκβνια 

 * Γηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο 

 *** Γηαδηθαζία έγθξηζεο 

 ***I πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (πξψηε αλάγλσζε) 

 ***II πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (δεχηεξε αλάγλσζε) 

 ***III πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (ηξίηε αλάγλσζε) 

 

(Η ελδεηθλπφκελε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε λνκηθή βάζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρέδην πξάμεο.) 

 

 

 

 

 

Σξνπνινγίεο ζε ζρέδην πξάμεο 

Σποπολογίερ ηος Κοινοβοςλίος ζε δύο ζηήλερ 
 

Η δηαγξαθή θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πιάγηνπο έληνλνπο ραξαθηήξεο ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πιάγηνπο 

έληνλνπο ραξαθηήξεο θαη ζηηο δχν ζηήιεο. Σν λέν θείκελν ζεκαίλεηαη κε 

πιάγηνπο έληνλνπο ραξαθηήξεο ζηε δεμηά ζηήιε. 

 

Η πξψηε θαη ε δεχηεξε γξακκή ηεο επηθεθαιίδαο θάζε ηξνπνινγίαο 

πξνζδηνξίδνπλ ην ζρεηηθφ ηκήκα ηνπ εμεηαδφκελνπ ζρεδίνπ πξάμεο. Δάλ κία 

ηξνπνινγία αλαθέξεηαη ζε ήδε πθηζηάκελε πξάμε ηελ νπνία ην ζρέδην 

πξάμεο απνζθνπεί λα ηξνπνπνηήζεη, ε επηθεθαιίδα πεξηέρεη επηπιένλ θαη κία 

ηξίηε θαη κία ηέηαξηε γξακκή πνπ πξνζδηνξίδνπλ αληίζηνηρα ηελ πθηζηάκελε 

πξάμε θαη ηε δηάηαμή ηεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ηξνπνινγία. 

 

Σποπολογίερ ηος Κοινοβοςλίος με μοπθή ενοποιημένος κειμένος 

 

Σα λέα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζεκαίλνληαη κε πιάγηνπο έληνλνπο 

ραξαθηήξεο. Σα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαγξάθνληαη ζεκαίλνληαη κε ην 

ζχκβνιν ▌ ή κε δηαγξαθή. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε 

πιάγηνπο έληνλνπο ραξαθηήξεο  πνπ ππνδειψλνπλ ην λέν θείκελν θαη κε 

δηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ αληηθαζίζηαηαη. 

Καη’ εμαίξεζε, δελ ζεκαίλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο απζηεξά ηερληθήο θχζεο 

πνπ επηθέξνπλ νη ππεξεζίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ. 
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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηην ππόηαζη οδηγίαρ ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος 

πος αθοπά ηην αζθαλιζηική διαμεζολάβηζη 

(COM(2012)0360 – C8-0180/2012 – 2012/0175(COD)) 

(ςνήθηρ νομοθεηική διαδικαζία: ππώηη ανάγνυζη) 

Το Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην (COM(2012)0360), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 294, παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 53 παξάγξαθνο 1 θαη ην 

άξζξν 62 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νπνία ηνπ ππνβιήζεθε ε πξφηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή (C8-0180/2012), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 294, παξάγξαθνο 3, ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο ηεο 

13εο Γεθεκβξίνπ 2012
1
, 

–  έρνληαο ππφςε ηε δηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2001 γηα κηα πιένλ 

ζπζηεκαηνπνηεκέλε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο αλαδηαηχπσζεο ησλ λνκηθψλ πξάμεσλ
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφ 9 Ννεκβξίνπ 2015 επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Ννκηθψλ Θεκάησλ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήοζχκθσλα κε ην άξζξν 

104 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηε δέζκεπζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πκβνπιίνπ κε επηζηνιή ηεο 22αο 

Γεθεκβξίνπ 2015 λα εγθξίλεη ηε ζέζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 294 παξάγξαθνο 4 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 104, 59 θαη 61 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ 

Καηαλαισηψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Ννκηθψλ Θεκάησλ (A7-0085/2014), 

– έρνληαο ππφςε ηηο ηξνπνινγίεο πνπ ελέθξηλε ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 26εο 

Φεβξνπαξίνπ 2014
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο 18εο επηεκβξίνπ 

2014 ζρεηηθά κε εθθξεκή δεηήκαηα απφ ηελ έβδνκε θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν, 

                                                 
1
  ΔΔ C 44, 15.2.2013, ζ. 95. 

2
  ΔΔ C 77, 28.3.2002, ζ. 1. 

3
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0155. 
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– έρνληαο ππφςε ηε ζπκπιεξσκαηηθή έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (A8-0315/2015), 

Α. εθηηκψληαο φηη, ζχκθσλα κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή νκάδα ησλ λνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο, ε πξφηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο δελ πεξηέρεη θακία νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε πιελ φζσλ πξνζδηνξίδνληαη σο 

ηνηαχηεο ζηελ σο άλσ πξφηαζε θαη φηη, φζνλ αθνξά ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

ακεηάβιεησλ δηαηάμεσλ πξνεγνχκελσλ πξάμεσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ, ε 

πξφηαζε πεξηνξίδεηαη απιψο θαη κφλν ζε θσδηθνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ πξάμεσλ, 

ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηεο νπζίαο ηνπο· 

1. εγθξίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε πξψηε αλάγλσζε φπσο παξαηίζεηαη θαησηέξσ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ζπζηάζεηο ηεο πκβνπιεπηηθήο Οκάδαο Δξγαζίαο ησλ Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο· 

2. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ηνπ ππνβάιεη εθ λένπ ηελ πξφηαζε, αλ πξνηίζεηαη λα ηεο 

επηθέξεη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ή λα ηελ αληηθαηαζηήζεη κε λέν θείκελν· 

3. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην πκβνχιην, 

ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα. 

Σποπολογία  1 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΔ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ
*
 

ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

--------------------------------------------------------- 

ΟΓΗΓΙΑ (ΔΔ) 2015/...  

ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηην διανομή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

2002/92/ΔΚ 

 (αναδιαηύπυζη) 

(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) 

                                                 
*
 Σξνπνινγίεο: ην λέν ή ην ηξνπνπνηεκέλν θείκελν ππνδειψλεηαη κε έληνλνπο πιάγηνπο ραξαθηήξεο· 

νη δηαγξαθέο ππνδειψλνληαη κε ην ζχκβνιν ▌. 
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ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ 

ΔΝΧΗ, 

Έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηδίσο ην άξζξν 

53 παξάγξαθνο 1 θαη ην άξζξν 62,  

Έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

Καηφπηλ δηαβίβαζεο ηνπ ζρεδίνπ λνκνζεηηθήο πξάμεο ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα, 

Έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο
1
, 

Απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
2
, 

                                                 
1
  ΔΔ C 44, 15.2.2013, ζ. 95. 

2
  Θέζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο ... (δελ έρεη αθφκε δεκνζηεπζεί ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα) θαη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ... . 



 

PE569.792v01-00 8/163 RR\1077485EL.doc 

EL 

Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 

(1) Η νδεγία 2002/92/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ▌
1
 

πξφθεηηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε πνιιά ζεκεία. Γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, είλαη 

ζθφπηκε ε αλαδηαηχπσζε ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο. 

(2) Γεδνκέλνπ φηη ν θχξηνο ζηφρνο θαη ην ζεκαηηθφ πεδίν ηεο παξνχζαο αλαδηαηχπσζεο 

είλαη ε ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ, θαη εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε νιφθιεξε ηελ 

Έλσζε, ε παξνχζα λέα νδεγία ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζην άξζξν 53 παξάγξαθνο 1 

θαη ζην άξζξν 62 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΛΔΔ). Η νδεγία απνηειεί θαηάιιειν κέζν γηα λα θαηαζηεί δπλαηή, φηαλ είλαη 

αλαγθαίν, ε πξνζαξκνγή ησλ εθηειεζηηθψλ δηαηάμεσλ, ζηνπο ηνκείο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία, ζηηο πθηζηάκελεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο θαη ζην λνκηθφ ζχζηεκα θάζε θξάηνπο κέινπο. Η παξνχζα 

νδεγία ζα πξέπεη επίζεο λα απνζθνπεί ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ θαλφλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ θαη 

αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. 

                                                 
1
  Οδεγία 2002/92/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9εο 

Γεθεκβξίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε (ΔΔ L 9, 15.1.2003, 

ζ. 3). 
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(3)  Ωζηφζν, ε παξνχζα νδεγία απνζθνπεί ζε κηα ειάρηζηε ελαξκφληζε θαη ζπλεπψο 

δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηα θξάηε κέιε λα δηαηεξνχλ ή λα ζεζπίδνπλ πην 

απζηεξέο δηαηάμεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο πειάηεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη δηαηάμεηο απηέο είλαη ζπλεπείο κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνχζαο νδεγίαο.  

(4) Οη αζθαιηζηηθνί θαη αληαζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ 

ξφιν ζηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Έλσζε. 

(5) Σα αζθαιηζηηθά πξντφληα κπνξνχλ λα δηαλέκνληαη απφ δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, φπσο πξάθηνξεο, κεζίηεο θαη θνξείο παξνρήο 

ηξαπεδαζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ, αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, πξαθηνξεία ηαμηδίσλ 

θαη εηαηξείεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ. Γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ θνξέσλ 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απαηηείηαη ε θάιπςε φισλ απηψλ ησλ 

πξνζψπσλ κε ηελ παξνχζα νδεγία. 

(6)  Οη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα απνιαχνπλ ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο παξά ηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ δηαχισλ δηαλνκήο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη 

εθαξκφδεηαη ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο θαη φηη ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα 

απνιαχεη ζπγθξίζηκα πξφηππα, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε γλσζηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ, έρνπλ νπζηψδε ζεκαζία νη ηζφηηκνη φξνη κεηαμχ δηαλνκέσλ 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. 
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(7) Η εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2002/92/ΔΚ θαηέδεημε φηη γηα νξηζκέλεο δηαηάμεηο 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ απνζαθήληζε, κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε άζθεζε ηεο 

δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη φηη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ 

απαηηείηαη επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο ζε φιεο ηηο 

πσιήζεηο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ▌. Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

πσινχλ αζθαιηζηηθά πξντφληα απεπζείαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζε παξφκνηα βάζε κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

πξάθηνξεο θαη κεζίηεο.  

(8) Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

δίαπιν κέζσ ηνπ νπνίνπ νη πειάηεο αγνξάδνπλ έλα αζθαιηζηηθφ πξντφλ, είηε 

απεπζείαο απφ κηα αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, είηε έκκεζα απφ έλαλ αζθαιηζηηθφ 

δηακεζνιαβεηή, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο πξέπεη λα θαιχπηεη φρη 

κφλν ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή ηνπο δηακεζνιαβεηέο, αιιά θαη άιινπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά νη νπνίνη πσινχλ αζθαιηζηηθά πξντφληα σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα, φπσο ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη εηαηξείεο ελνηθίαζεο 

απηνθηλήησλ, εθηφο εάλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εμαηξέζεσο απφ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο.  

▌  

(9) Δμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ, νη 

νπνίεο δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηελ αλάιεςε θαη άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. 

Απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ε πξνψζεζε κηαο 

πξαγκαηηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο αζθάιεηαο 

δσήο θαη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο δεκηψλ. 
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(10) Η ζεκεξηλή θαη ε πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο 

δηαζθάιηζεο απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζε φινπο ηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο ηνκείο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ζθφπηκν λα εληζρπζεί ε 

εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ θαη ε κεγαιχηεξε νκνηνκνξθία ηεο ξπζκηζηηθήο 

αληηκεηψπηζεο σο πξνο ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη επαξθέο επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ πειαηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε αλάγθε ζέζπηζεο δηαθφξσλ εζληθψλ κέηξσλ, ζα 

πξέπεη λα απμεζεί ην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

νδεγία 2002/92/ΔΚ. Έρεη ζεκαζία λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηδηάδνπζα θχζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα επελδπηηθά πξντφληα πνπ 

ξπζκίδνληαη βάζεη ηεο νδεγίαο 2014/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ
1
. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε, ζα 

πξέπεη λα ξπζκηζηεί βάζεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη λα επζπγξακκηζηεί κε ηελ 

νδεγία 2014/65/ΔΔ. Θα πξέπεη λα βειηησζνχλ ηα ειάρηζηα πξφηππα φζνλ αθνξά 

ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ ηζφηηκνη φξνη αληαγσληζκνχ γηα φια ηα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε 

επελδπηηθά πξντφληα. 

(11) Η παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηα πξφζσπα, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

νπνίσλ ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ ή 

αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζε ηξίηνπο ▌. 

                                                 
1
  Οδεγία 2014/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο 

Μαΐνπ 2014, γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
νδεγίαο 2002/92/ΔΚ θαη ηεο νδεγίαο 2011/61/ΔΔ (ΔΔ L 173, 12.6.2014, ζ. 349). 
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(12) Η παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ ε 

δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ▌ 

ζπκβάζεηο αζθάιηζεο  αληαπνθξηλφκελε ζε θξηηήξηα πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ 

πειάηε, είηε κέζσ κηαο ηζηνζειίδαο είηε άιισλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ή ζηελ παξνρή 

κηαο θαηάηαμεο αζθαιηζηηθψλ ▌ πξντφλησλ ή έθπησζεο επί ηεο ηηκήο αζθαιηζηηθήο 

ζχκβαζεο φηαλ ν πειάηεο είλαη ζε ζέζε λα ζπλάςεη είηε απεπζείαο ή έκκεζα κηα 

ζχκβαζε αζθάιηζεο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ παξνχζα νδεγία δελ ζα πξέπεη 

λα εθαξκφδεηαη ζε ηζηνζειίδεο ηηο νπνίεο δηαρεηξίδνληαη δεκφζηεο αξρέο ή ελψζεηο 

θαηαλαισηψλ, πνπ δελ απνζθνπνχλ ζηε ζχλαςε θάπνηαο ζχκβαζεο αιιά απιψο 

ζπγθξίλνπλ αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά.  

(13)  Ζ παξνχζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο απιήο 

παξνπζίαζεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ παξνρή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

δπλεηηθνχο αζθαιηζκέλνπο ζε αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή 

δηακεζνιαβεηέο, ή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε αζθαιηζηηθά ή αληαζθαιηζηηθά 

πξντφληα, ή αζθαιηζηηθφ ή αληαζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή επηρείξεζε γηα 

δπλεηηθνχο αζθαιηζκέλνπο. 
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(14) Η παξνχζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ άιιε 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο π.ρ. νη θνξνηερληθνί, νη ινγηζηέο ή νη 

δηθεγφξνη, ηα νπνία παξέρνπλ ζπκπησκαηηθά ζπκβνπιέο γηα αζθαιηζηηθά ζέκαηα 

ζην πιαίζην απηήο ηεο άιιεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νχηε ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη ζε απιή παξνρή πιεξνθνξηψλ γεληθήο θχζεσο ζρεηηθά κε αζθαιηζηηθά 

πξντφληα, εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα απηή δελ απνζθνπεί ζηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο 

ηνλ πειάηε θαηά ηε ζχλαςε ή ηελ εθηέιεζε αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο 

ζχκβαζεο. Ζ παξνχζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ θαη’ επάγγεικα 

δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ δεκηψλ γηα ινγαξηαζκφ κηαο αζθαιηζηηθήο ή 

αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, νχηε ζηνλ δηαθαλνληζκφ θαη ηελ εθηίκεζε δεκηψλ 

απφ εκπεηξνγλψκνλεο.  
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(15)  Ζ παξνχζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηελ 

δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα φηαλ ηα 

αζθάιηζηξα δελ ππεξβαίλνπλ νξηζκέλν πνζφ θαη νη θαιππηφκελνη θίλδπλνη είλαη 

πεξηνξηζκέλνη. Μηα ηέηνηα αζθάιηζε κπνξεί λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνο έλα 

αγαζφ ή κηα ππεξεζία, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ κε ρξεζηκνπνίεζεο κηαο 

ππεξεζίαο πνπ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή, φπσο 

έλα ηαμίδη κε ηξαίλν, κηα εγγξαθή ζε γπκλαζηήξην ή έλα επνρηαθφ εηζηηήξην 

ζεάηξνπ, θαη άιισλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηαμίδη φπσο αθχξσζε ηαμηδηνχ, 

ή απψιεηα απνζθεπήο. Πάλησο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ν ελδεδεηγκέλνο 

βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζπλνδεχεη πάληα ηε δξαζηεξηφηεηα 

δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ν αζθαιηζηηθφο δηαλνκέαο πνπ αζθεί ηε 

δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο κέζσ δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ απαιιάζζεηαη απφ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ εθπιήξσζε 

νξηζκέλσλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ, φπσο ε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ππνβιεζεί κηα θαηαγγειία, θαζψο θαη φηη 

ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο θαη νη αλάγθεο ηνπ πειάηε.  
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(16)  Ζ παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη εθαξκφδεηαη ην ίδην επίπεδν 

πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή θαη φηη φινη νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα απνιαχνπλ 

ζπγθξίζηκα πξφηππα. Ζ παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηζφηηκνπο φξνπο 

θαη αληαγσληζκφ επί ίζνηο φξνηο κεηαμχ ησλ δηακεζνιαβεηψλ είηε είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε κηα αζθαιηζηηθή επηρείξεζε είηε φρη. Οη θαηαλαισηέο 

επσθεινχληαη εάλ ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα δηαλέκνληαη κέζσ δηαθφξσλ δηαχισλ 

θαη κέζσ δηακεζνιαβεηψλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο κε 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ 

παξφκνηνπο θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Σα θξάηε κέιε ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δηαζηάζεηο απηέο ζηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο. 

(17)  ηελ παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαθνξέο ζηνπο ηχπνπο 

δηαχισλ δηαλνκήο. Θα πξέπεη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ έρνπλ ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ 

απνθιεηζηηθά κε κία ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (ζπλδεδεκέλνη 

αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο) πνπ ππάξρνπλ ζηηο αγνξέο νξηζκέλσλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ζα πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ θαηάιιειεο θαη αλάινγεο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ζα εθαξκφδνληαη ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο δηαλνκήο. Δηδηθφηεξα, ηα θξάηε κέιε 

ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ φηη ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ ή 

αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ θέξεη ηελ επζχλε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ελφο 

αζθαιηζηηθνχ  ή αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή, ή αζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή 

δηακεζνιάβεζε, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ν δηακεζνιαβεηήο απηφο πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ζε κεηξψν θαη λα εγγξάθεη ηνλ ελ ιφγσ δηακεζνιαβεηή ζε 

κεηξψν. 
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(18) Αζθαιηζηηθνί θαη αληαζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο, θαζψο θαη αζθαιηζηηθνί 

δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή 

δηακεζνιάβεζε, νη νπνίνη είλαη θπζηθά πξφζσπα, ζα πξέπεη λα εγγξάθνληαη ζε 

κεηξψν ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ έρνπλ ηε δηακνλή ηνπο. Όζνλ 

αθνξά εθείλα ηα πξφζσπα πνπ κεηαθηλνχληαη θαζεκεξηλά κεηαμχ ηνπ θξάηνπο 

κέινπο φπνπ δηακέλνπλ σο θαηνηθία θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν αζθνχλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο δειαδή ην θξάηνο κέινο ηεο επαγγεικαηηθήο  δηακνλήο 

ηνπο, ην θξάηνο κέινο ηεο εγγξαθήο ζε κεηξψν ζα πξέπεη λα είλαη εθείλν ηεο 

επαγγεικαηηθήο δηακνλήο. Οη αζθαιηζηηθνί θαη αληαζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο 

θαζψο θαη νη  αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα, ζα 

πξέπεη λα εγγξάθνληαη ζε κεηξψν ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ 

έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ή, αλ ζχκθσλα κε ην εζληθφ ηνπο δίθαην δελ έρνπλ 

θαηαζηαηηθή έδξα, ηα θεληξηθά ηνπο γξαθεία. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηηξέπνπλ ζε άιινπο θνξείο λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο 

αξρέο γηα ηελ εγγξαθή ζε κεηξψν θαη ηελ ππαγσγή ζε ξπζκηζηηθφ πιαίζην ησλ 

αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ. Οη αζθαιηζηηθνί θαη αληαζθαιηζηηθνί 

δηακεζνιαβεηέο, θαζψο θαη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, ζα πξέπεη λα 

εγγξάθνληαη ζε κεηξψν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ απζηεξά επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα, ηελ θαιή θήκε, ηελ θάιπςε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα. Οη ▌ 

δηακεζνιαβεηέο πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζην κεηξψν θξαηψλ κειψλ δελ ζα πξέπεη 

λα ππνρξενχληαη λα εγγξαθνχλ εθ λένπ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο νδεγίαο.  
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(19)  Ζ αδπλακία ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ λα αζθνχλ ειεχζεξα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε φιε ηελ Έλσζε εκπνδίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο ηδησηηθήο αζθάιηζεο. Ζ παξνχζα νδεγία απνηειεί ζεκαληηθφ 

βήκα γηα ηελ επίηεπμε απμεκέλνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο. 

(20) Οη αζθαιηζηηθνί θαη αληαζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο, θαζψο θαη νη αζθαιηζηηθνί 

δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή 

δηακεζνιάβεζε, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ απφ ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξέρεη ε ΛΔΔ κε ηελ ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο θαη ηελ 

ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ. πλεπψο, ε εγγξαθή ζε κεηξψν ζην θξάηνο κέινο 

θαηαγσγήο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θαη αληαζθαιηζηηθνχο 

δηακεζνιαβεηέο, θαζψο θαη ζηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιια θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ειεχζεξεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ 

ηεξεζεί νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ. 



 

PE569.792v01-00 18/163 RR\1077485EL.doc 

EL 

(21)  Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί πςειή πνηφηεηα ππεξεζίαο θαη απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ηα θξάηε κέιε θαηαγσγήο θαη ππνδνρήο ζα πξέπεη 

λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά ζηελ επηβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα νδεγία. Όηαλ νη αζθαιηζηηθνί ή αληαζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο ή νη 

αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ 

αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε δηαθνξεηηθά 

θξάηε κέιε ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε αξκφδηα αξρή ηνπ 

θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία 

φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. ε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππνπέζνπλ ζηελ αληίιεςε ηεο αξκφδηαο αξρήο 

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο νηεζδήπνηε παξαβάζεηο ππνρξεψζεσλ εληφο ηεο 

επηθξάηεηάο ηνπ, ε αξρή απηή ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ην νπνίν ζα πξέπεη λα ππνρξενχηαη λα ιάβεη ηα 

θαηάιιεια κέηξα. Σνχην αθνξά ηδηαίηεξα παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ γηα ηελ θαιή 

θήκε, ηηο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηθαλφηεηεο ή γηα ηελ 

άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Πέξαλ απηνχ, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ππνδνρήο ζα πξέπεη λα έρεη ην δηθαίσκα λα παξεκβαίλεη εάλ ην θξάηνο κέινο 

θαηαγσγήο δελ ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα ή εάλ ηα ιεθζέληα κέηξα δελ επαξθνχλ.  
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(22)  ε πεξίπησζε ίδξπζεο ππνθαηαζηήκαηνο ή κφληκεο παξνπζίαο ζε άιιν θξάηνο 

κέινο, είλαη ζθφπηκν λα θαηαλέκεηαη ε επζχλε γηα ηελ επηβνιή ησλ θαλφλσλ 

κεηαμχ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο θαη θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. Δλψ ε επζχλε 

γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ζην 

ζχλνιφ ηεο – φπσο νη θαλφλεο γηα ηηο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο – ζα πξέπεη λα 

παξακείλεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ππφ ην ίδην 

θαζεζηψο φπσο ζηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ, ε αξκφδηα αξρή ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε επηβνιήο ησλ 

θαλφλσλ γηα ηηο απαηηήζεηο ελεκέξσζεο θαη ηε δηεμαγσγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπ. Ωζηφζν, ζε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππνπέζνπλ ζηελ αληίιεςε ηεο αξκφδηαο αξρήο 

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο νηεζδήπνηε παξαβάζεηο ππνρξεψζεσλ εληφο ηεο 

επηθξάηεηάο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο νπνίεο ε παξνχζα νδεγία δελ αλαζέηεη ηελ 

επζχλε ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, ε αξρή απηή ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ππνρξενχηαη 

λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα. Σνχην αθνξά ηδηαίηεξα παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ 

γηα ηελ θαιή θήκε, ηηο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηθαλφηεηεο. 

Πέξαλ απηνχ, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ζα πξέπεη λα έρεη ην 

δηθαίσκα λα παξέκβεη εάλ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο δελ ιάβεη ηα θαηάιιεια 

κέηξα ή εάλ ηα ιεθζέληα κέηξα δελ επαξθνχλ. 
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(23)  Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο φια 

ηα κέζα πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή άζθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαη 

ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα 

ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε ζε φιε ηελ Έλσζε, είηε απηέο αζθνχληαη 

ζχκθσλα κε ην δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο είηε ζχκθσλα κε ηελ ειεχζεξε παξνρή 

ππεξεζηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επνπηείαο, 

φιεο νη ελέξγεηεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγεο κε ηε θχζε, 

ηελ έθηαζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ θηλδχλσλ πνπ είλαη ζχκθπηνη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαλνκέα, αλεμάξηεηα απφ ηε ζεκαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηαλνκέα γηα ηε ζπλνιηθή ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο 

αγνξάο. 
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(24) Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ζεζπίζνπλ εληαίν ζεκείν πιεξνθφξεζεο πνπ ζα δίλεη 

πξφζβαζε ζηα κεηξψα ηνπο γηα αζθαιηζηηθνχο θαη αληαζθαιηζηηθνχο 

δηακεζνιαβεηέο, θαζψο θαη γηα αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε. Απηφ ην εληαίν 

ζεκείν πιεξνθφξεζεο ζα πξέπεη επίζεο λα παξέρεη ππεξζχλδεζκν πξνο θάζε 

αξκφδηα αξρή θάζε θξάηνπο κέινπο. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ, ε Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη 

Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ (ΔΑΑΔ) πνπ ζεζπίζηεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 

αξηζ. 1094/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
 ζα πξέπεη λα 

θαηαξηίδεη, λα δεκνζηεχεη θαη λα επηθαηξνπνηεί κηα εληαία ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη έλα αξρείν γηα θάζε αζθαιηζηηθφ θαη αληαζθαιηζηηθφ 

δηακεζνιαβεηή, θαζψο θαη γηα θάζε αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, ν νπνίνο έρεη 

γλσζηνπνηήζεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα αζθήζεη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο 

εγθαηάζηαζεο ή ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα 

παξέρνπλ ακειιεηί ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ ΔΑΑΔ πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ. Η 

βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα παξέρεη ππεξζχλδεζκν πξνο θάζε αξκφδηα αξρή θάζε 

θξάηνπο κέινπο. Κάζε αξκφδηα αξρή θάζε θξάηνπο κέινπο ζα πξέπεη λα παξέρεη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ππεξζχλδεζκν πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ.  

                                                 
1
  Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1094/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010, γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο 
Αξρήο (Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ), ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 716/2009/ΔΚ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 
2009/79/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 331, 15.12.2010, ζ. 48). 
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(25)  Κάζε κφληκε παξνπζία δηακεζνιαβεηή ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ 

ηζνδπλακεί κε ππνθαηάζηεκα ζα πξέπεη λα εμνκνηψλεηαη κε ππνθαηάζηεκα, εθηφο 

εάλ ν δηακεζνιαβεηήο παξνπζηάδεηαη λνκίκσο κε άιιε λνκηθή κνξθή. Σνχην ζα 

κπνξνχζε λα ηζρχεη, αλάινγα κε ηηο πεξαηηέξσ πεξηζηάζεηο, έζησ θαη αλ απηή ε 

παξνπζία δελ έρεη ιάβεη ηππηθά ηε κνξθή ππνθαηαζηήκαηνο, αιιά αζθείηαη κέζσ 

απινχ γξαθείνπ ην νπνίν δηεπζχλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

δηακεζνιαβεηή ή απφ αλεμάξηεην πξφζσπν, εληεηαικέλν λα ελεξγεί κνλίκσο γηα 

ηνλ δηακεζνιαβεηή φπσο ζα ελεξγνχζε έλα πξαθηνξείν. 

(26) Σα ζρεηηθά δηθαηψκαηα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαηαγσγήο θαη 

ππνδνρήο φζνλ αθνξά ηελ επνπηεία ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ, θαζψο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ αζθνχλ σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, πνπ έρνπλ εγγξαθεί 

απφ απηά ζε κεηξψν ή πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο (αλη)αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο ή ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ ζαθψο. 



 

RR\1077485EL.doc 23/163 PE569.792v01-00 

 EL 

(27) Γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ φπνπ έλαο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή 

έλαο  αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα 

ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε εγθαζίζηαηαη ζε θξάηνο κέινο κε απνθιεηζηηθφ 

ζθνπφ λα απνθχγεη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θαλφλεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ην 

νπνίν είλαη ν ηφπνο φπνπ αζθεί εμνινθιήξνπ ή θπξίσο ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ε 

δπλαηφηεηα ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο λα ιακβάλεη κέηξα πξνθχιαμεο κπνξεί 

λα απνηειεί ηελ ελδεδεηγκέλε ιχζε, φηαλ θηλδπλεχεη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο αζθαιίζεσλ ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο θαη δελ ζα πξέπεη λα 

παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. Ωζηφζν, ηα ελ ιφγσ κέηξα δελ ζα 

πξέπεη λα απνηεινχλ εκπφδην ζηελ ειεπζεξία παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζηελ 

ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο, ή εκπφδην πξφζβαζεο ζε δηαζπλνξηαθή δξαζηεξηφηεηα. 

▌ 

(28) Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί πςειφ επίπεδν επαγγεικαηηζκνχ θαη επάξθεηαο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ, αληαζθαιηζηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ 

αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε θαη 

ησλ ππαιιήισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο πψιεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πψιεζεο θαη 

κεηά ηελ πψιεζε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη επαγγεικαηηθέο 

γλψζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή 

δηακεζνιάβεζε θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχλ ην επίπεδν ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. Οη 

αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ 

αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε ζα πξέπεη λα ππνρξενχληαη λα γλσξίδνπλ ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ δηαλέκνπλ θαη, φπνπ έρεη εθαξκνγή, 

ηνπο θαλφλεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αμηψζεσλ απνδεκίσζεο θαη ησλ αηηηάζεσλ.  
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(29)  Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαηάξηηζε θαη εμέιημε. Ζ θαηάξηηζε απηή 

θαη εμέιημε ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ δηάθνξνπο ηχπνπο δηεπθφιπλζεο ησλ 

επθαηξηψλ κάζεζεο φπσο καζήκαηα, ειεθηξνληθή κάζεζε θαη θαζνδήγεζε. 

Εεηήκαηα κνξθήο, νπζίαο θαη απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ 

θαηάιιεισλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ε θαηαρψξηζε ζε θαηάινγν ή ε 

επηηπρήο νινθιήξσζε εμέηαζεο, ζα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. 

(30)  Οη απαηηήζεηο πεξί αθεξαηφηεηαο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηζρπξνχ θαη 

αμηφπηζηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνκέα θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα επαξθή 

πξνζηαζία ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. ηηο απαηηήζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη ην 

θαζαξφ πνηληθφ κεηξψν ή θάζε άιιν εζληθφ ηζνδχλακν ζε ζρέζε κε αμηφπνηλεο 

πξάμεηο φπσο αδηθήκαηα δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο, αδηθήκαηα απηζηίαο, απάηεο ή νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη άιιεο 

αμηφπνηλεο πξάμεηο δπλάκεη ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ, ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ ή ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί αθεξεγγπφηεηαο. 

(31)  Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ηα ζρεηηθά πξφζσπα εληφο ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο ελφο 

αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη νη ζρεηηθνί 

ππάιιεινη δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ 

δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, λα έρνπλ θαηάιιειν 

επίπεδν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζε ζρέζε κε ηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο. Ζ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ γλσζηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

απαηηήζεσλ ζηα ελ ιφγσ πξφζσπα. 
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(32) Σα θξάηε κέιε δελ ζα πξέπεη λα ρξεηάδεηαη λα ζεσξνχλ σο ζρεηηθά πξφζσπα 

εθείλα ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ή ηνπο ππαιιήινπο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε 

δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. Όζνλ αθνξά αζθαιηζηηθνχο θαη 

αληαζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο θαη επηρεηξήζεηο, φινη νη ππάιιεινη πνπ 

ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη φηη 

έρνπλ ην θαηάιιειν επίπεδν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ εθείλνπο πνπ είλαη απιψο επηθνξηηζκέλνη κε δηνηθεηηθά 

θαζήθνληα. Όζνλ αθνξά ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, ηνπιάρηζηνλ ηα 

πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ δηαλνκή ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζα 

πξέπεη λα ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ ππαιιήισλ απφ ηνπο νπνίνπο 

αλακέλεηαη λα έρνπλ ην θαηάιιειν επίπεδν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ. Όηαλ ν 

αζθαιηζηηθφο θαη αληαζθαιηζηηθφο δηαλνκέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηα πξφζσπα 

εληφο ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ εθηέιεζε πνιηηηθψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ, ζα πξέπεη επίζεο λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο γηα 

θαηάιιειεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο. Τπφ ην πλεχκα απηφ, ην πξφζσπν πνπ θέξεη 

ηελ επζχλε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ εληφο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θαη αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή θαζψο θαη εληφο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ 

αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, ζα πξέπεη πάληνηε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο 

απαηηήζεηο πεξί γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ. 
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(33) Γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

παξέρνπλ ζπκβνπιέο ή πσινχλ ζε ηδηψηεο πειάηεο επελδπηηθά πξντφληα 

βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη απηνί 

δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν επίπεδν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζε ζρέζε κε ηα 

πξνζθεξφκελα πξντφληα. Ζ απαίηεζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δεδνκέλεο 

ηεο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ζπλερνχο θαηλνηνκίαο ζηνλ ζρεδηαζκφ 

επελδπηηθψλ πξντφλησλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε. Ζ αγνξά ελφο επελδπηηθνχ 

πξντφληνο βαζηδφκελνπ ζε αζθάιηζε ζπλεπάγεηαη θάπνηνλ θίλδπλν, νπφηε νη 

επελδπηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ εθηηκήζεσλ πνπ ηνπο παξέρνληαη. Δπίζεο, νη ππάιιεινη ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο επαξθή ρξφλν θαη πφξνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ φιεο ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο γηα ηα πξντφληα πνπ 

παξέρνπλ. 

(34) Ο ζπληνληζκφο ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα απαηηνχκελα επαγγεικαηηθά πξνζφληα 

θαη ηελ εγγξαθή ζε κεηξψα ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαη αζθνχλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ηφζν ζηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ, φζν θαη ζηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ ζηνλ ηνκέα 

απηφλ. 

(35) Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ, ζα πξέπεη λα θαζηεξσζνχλ νη αξρέο 

πνπ δηέπνπλ ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

δηακεζνιαβεηψλ. 

▌ 
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(36) Παξά ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα εληαίνπ δηαβαηεξίνπ γηα ηνπο αζθαιηζηέο θαη ηνπο 

δηακεζνιαβεηέο, ε αζθαιηζηηθή αγνξά ζηελ Έλσζε παξακέλεη ηδηαίηεξα 

θαηαθεξκαηηζκέλε. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη δηαζπλνξηαθέο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα γηα ηνπο πειάηεο, ηα 

θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε δεκνζίεπζε ησλ θαλφλσλ πεξί γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο πνπ ηζρχνπλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζην 

θνηλφ έλα εληαίν ειεθηξνληθφ κεηξψν θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

θαλφλεο πεξί γεληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ ηζρχνπλ ζε φια ηα θξάηε κέιε, 

εθαξκνδνκέλσλ ζηελ δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ  πξντφλησλ . 

(37) Η ζπλεξγαζία θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πειαηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επξσζηίαο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Ζ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ εηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα πξνσζείηαη, ηφζν θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο ζην κεηξψν φζν θαη ζε δηαξθή βάζε, ηδηαίηεξα δε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαιή θήκε θαη ηηο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη 

ηθαλφηεηεο ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. 
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(38) ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα πθίζηαληαη θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο 

εμσδηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ αηηηάζεσλ θαη αηηήζεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ δηαλνκέσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη πειαηψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο φπνπ είλαη πξφζθνξν ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο. Οη δηαδηθαζίεο 

απηέο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξψλ ζρεηηθά κε 

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ▌ δπλάκεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο ▌. Οη ελ ιφγσ 

εμσδηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο αηηηάζεσλ θαη αηηήζεσλ επίιπζεο δηαθνξψλ ζα πξέπεη 

λα απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηαρχηεξεο θαη ιηγφηεξν δαπαλεξήο δηεπζέηεζεο ησλ 

δηαθνξψλ ηδησηηθήο θχζεο κεηαμχ δηαλνκέσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη 

πειαηψλ.  

(39) Σν δηεπξπλφκελν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ πνιινί αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο 

θαη επηρεηξήζεηο αζθνχλ ηαπηφρξνλα έρεη απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο απηέο δξαζηεξηφηεηεο, 

θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ηνπο. Δίλαη επνκέλσο αλαγθαίν ▌ λα 

πξνβιεθζνχλ θαλφλεο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ελ ιφγσ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ 

δελ έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπο. 

(40) ηνπο πειάηεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζαθείο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ησλ πξνζψπσλ πνπ πσινχλ ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα θαη 

ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο ακνηβήο πνπ ιακβάλνπλ. ▌ Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζα 

πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνλ πειάηε θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην. Απνζθνπνχλ λα 

δείμνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ δηακεζνιαβεηή, 

φπνπ έρεη εθαξκνγή, θαζψο θαη ην είδνο ηεο ακνηβήο ηνπ δηακεζνιαβεηή. 

▌ 
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(41) Πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνχλ ζηνλ πειάηε ▌ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο 

δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ ηνπ παξέρνληαη, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν 

πειάηεο αγνξάδεη κέζσ δηακεζνιαβεηή ή απεπζείαο απφ ηελ αζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε, θαη γηα λα απνθεχγεηαη ε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επέξρεηαη 

κε ην λα ελζαξξχλνληαη νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα πσινχλ απεπζείαο ζηνπο 

πειάηεο θαη φρη κέζσ δηακεζνιαβεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνπλ ηηο απαηηήζεηο 

πιεξνθφξεζεο, νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη επίζεο λα ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ▌ ζηνπο πειάηεο ▌ ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο ακνηβήο πνπ 

εηζπξάηηνπλ νη ππάιιεινί ηνπο γηα ηελ πψιεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. 
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(42)  Οη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ζε 

νκνηφκνξθεο απαηηήζεηο φηαλ δηαλέκνπλ επελδπηηθά πξντφληα βαζηδφκελα ζε 

αζθάιηζε, φπσο νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1286/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
. Δθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 

παξέρνληαη ππφ ηε κνξθή ηνπ εγγξάθνπ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη δηαλνκείο 

επελδπηηθψλ πξντφλησλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε ζα πξέπεη λα παξέρνπλ 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηπρφλ θφζηνο δηαλνκήο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ήδε 

ζην θφζηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην έγγξαθν βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ 

ν πειάηεο λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ην ζσξεπηηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

ζπλαζξνηζκέλσλ δαπαλψλ ζηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο. Ζ παξνχζα νδεγία ζα 

πξέπεη ζπλεπψο λα ζεζπίζεη θαλφλεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην 

θφζηνο ηεο ππεξεζίαο δηαλνκήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηα ελ ιφγσ βαζηδφκελα ζε 

αζθάιηζε επελδπηηθά πξντφληα. 

(43) Γεδνκέλνπ φηη ε παξνχζα νδεγία απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

θαηαλαισηψλ, νξηζκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εθαξκφδνληαη κφλν ζην πιαίζην 

ζρέζεο «επηρείξεζε πξνο θαηαλαισηή» (B2C), θαη ηδίσο νη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ 

ηνπο θαλφλεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ή 

άιισλ πσιεηψλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (EΔ) αξηζ. 1286/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα βαζηθψλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζπζθεπαζκέλα επελδπηηθά πξντφληα γηα ηδηψηεο 
επελδπηέο θαη επελδπηηθά πξντφληα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε (PRIIP) (ΔΔ L 352, 
9.12.2014, ζ. 1). 
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(44) Πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη πεξηπηψζεηο παξαπιαλεηηθήο πψιεζεο, ▌ ε 

πψιεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζα πξέπεη πάληνηε λα ζπλνδεχεηαη απφ 

δνθηκή απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ηνλ πειάηε. Κάζε αζθαιηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνηείλεηαη ζηνλ πειάηε ζα πξέπεη 

πάληνηε λα ζπλάδεη πξνο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη λα 

παξνπζηάδεηαη ζε κνξθή θαηαλνεηή ψζηε λα κπνξεί ν ελ ιφγσ πειάηεο λα ιάβεη 

ελήκεξε απφθαζε. 

(45)  Όηαλ παξέρνληαη ζπκβνπιέο πξηλ απφ ηελ πψιεζε αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο, εθηφο 

απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ ηνπ πειάηε, ζα 

πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνλ πειάηε εμαηνκηθεπκέλε ζχζηαζε ζηελ νπνία εμεγνχληαη 

νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ηθαλνπνηεί θαιχηεξα ηηο 

αζθαιηζηηθέο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

(46)  Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα απαηηνχλ νη πνιηηηθέο ακνηβήο ησλ δηαλνκέσλ 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ φζνλ αθνξά ηνπο ππαιιήινπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο 

ηνπο, λα κελ ππνλνκεχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ λα ελεξγνχλ πξνο ην 

ζπκθέξνλ ησλ πειαηψλ ηνπο ή λα κελ ηνπο εκπνδίδνπλ λα παξέρνπλ ηελ 

θαηάιιειε ζχζηαζε ή λα παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κε ηξφπν δίθαην, ζαθή 

θαη κε παξαπιαλεηηθφ. Ζ ακνηβή πνπ βαζίδεηαη ζε ζηφρνπο πσιήζεσλ δελ ζα 

πξέπεη λα παξέρεη θίλεηξν πξνθεηκέλνπ λα ζπζηήλεηαη ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζηνλ 

πειάηε.  
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(47) Έρεη νπζηψδε ζεκαζία λα γλσξίδεη ν πειάηεο αλ ν δηακεζνιαβεηήο κε ηνλ νπνίν 

ζπλαιιάζζεηαη παξέρεη ζπκβνπιέο βάζεη ακεξφιεπηεο θαη πξνζσπηθήο αλάιπζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη εάλ ν αξηζκφο ζπκβάζεσλ θαη παξφρσλ πνπ εμεηάδεη 

ν δηακεζνιαβεηήο είλαη επαξθψο κεγάινο γηα λα θαιχπηεη κηα ακεξφιεπηε θαη 

πξνζσπηθή αλάιπζε, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, νη 

αλάγθεο ηνπ πειάηε, ν αξηζκφο ησλ παξφρσλ ζηελ αγνξά, ην κεξίδην αγνξάο ησλ 

ελ ιφγσ παξφρσλ, ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη 

θάζε πάξνρνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ απηψλ. Ζ παξνχζα νδεγία 

δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηα θξάηε κέιε λα ππνρξεψλνπλ ηνλ αζθαιηζηηθφ 

δηακεζνιαβεηή, πνπ επηζπκεί λα παξέρεη ζπκβνπιέο βάζεη ακεξφιεπηεο θαη 

πξνζσπηθήο αλάιπζεο ζρεηηθά κε κηα ζχκβαζε αζθάιηζεο, λα παξέρεη απηέο ηηο 

ζπκβνπιέο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο αζθάιηζεο πνπ δηαλέκεη.  

▌ 



 

RR\1077485EL.doc 33/163 PE569.792v01-00 

 EL 

(48) Πξηλ απφ ηε ζχλαςε κηαο ζχκβαζεο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πσιήζεσλ ρσξίο 

ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζηνλ πειάηε νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ ψζηε λα κπνξεί λα ιάβεη ελήκεξε απφθαζε. Σν έγγξαθν 

πιεξνθνξηψλ γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ ζα πξέπεη λα παξέρεη ηππνπνηεκέλεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο δεκηψλ. 

Θα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή, ζηα νηθεία 

θξάηε κέιε, απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή πνπ παξάγεη ην αζθαιηζηηθφ 

πξντφλ. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ζα πξέπεη ▌λα εμεγεί ζηνλ πειάηε ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ πσιεί θαη ζα πξέπεη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ λα δηαζέηεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ επαξθή ρξφλν θαη πφξνπο. 

(49)  ηελ πεξίπησζε ησλ νκαδηθψλ αζθαιίζεσλ, σο «πειάηεο» ζα πξέπεη λα λνείηαη ν 

εθπξφζσπνο ηεο νκάδαο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε αζθάιηζεο εμ 

νλφκαηνο ηεο νκάδαο ησλ αζθαιηζκέλσλ φηαλ ηα κεκνλσκέλα κέιε ηεο νκάδαο 

δελ δχλαληαη λα ιάβνπλ κεκνλσκέλε απφθαζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζχκβαζε, 

φπσο κηα ππνρξεσηηθή ξχζκηζε επαγγεικαηηθψλ ζπληάμεσλ. Ο εθπξφζσπνο ηεο 

νκάδαο ζα πξέπεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ έληαμε ηνπ κέινπο ζηελ 

νκαδηθή αζθάιηζε, λα γλσζηνπνηεί ζε απηφ, θαηά πεξίπησζε, ην έγγξαθν 

πιεξνθνξηψλ γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηαλνκέα. 
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(50) Θα πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ νκνηφκνξθνη θαλφλεο κε ζθνπφ λα δίδεηαη ζηνλ πειάηε ε 

δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ κέζνπ κε ην νπνίν ζα παξέρνληαη ▌ πιεξνθνξίεο ▌, 

θαλφλεο νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηε ρξήζε κέζσλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, φπνπ 

είλαη ζθφπηκν, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο ζπλαιιαγήο. Χζηφζν, ζα 

πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνλ πειάηε ε επηινγή λα ιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζε 

ραξηί. Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ πειαηψλ ζηηο πιεξνθνξίεο, 

φιεο νη πξνζπκβαηηθέο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη ▌ πξνζβάζηκεο δσξεάλ. 

(51) Η αλάγθε γηα παξνρή ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ είλαη κηθξφηεξε φηαλ ν πειάηεο 

αλαδεηεί αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή θάιπςε εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

θηλδχλσλ, ή απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο δηαλνκήο επελδπηηθψλ πξντφλησλ 

βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε, φηαλ ν πειάηεο είλαη επαγγεικαηίαο πειάηεο φπσο 

νξίδεηαη ζηελ νδεγία 2014/65/ΔΔ. 



 

RR\1077485EL.doc 35/163 PE569.792v01-00 

 EL 

(52) Η παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη ηηο ειάρηζηεο ππνρξεψζεηο ησλ 

δηαλνκέσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ 

ζηνπο πειάηεο. ▌ Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξνχλ ή λα 

ζεζπίδνπλ απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα επηβάιινληαη ζηνπο δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ αλεμαξηήησο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηνπο, εθφζνλ νη δηαλνκείο απηνί 

αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ 

ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο, ππφ ηνλ φξν φηη νη απζηεξφηεξεο απηέο δηαηάμεηο είλαη 

ζχκθσλεο κε ην ελσζηαθφ δίθαην, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο νδεγίαο 2000/31/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
. Έλα θξάηνο κέινο ην νπνίν 

πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη θαη εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο δηαλνκείο 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πψιεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, πέξαλ 

εθείλσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ν 

δηνηθεηηθφο θφξηνο πνπ απνξξέεη απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο είλαη αλάινγνο κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη παξακέλεη πεξηνξηζκέλνο. 

(53) Οη πξαθηηθέο ησλ δηαζηαπξνχκελσλ πσιήζεσλ απνηεινχλ ζπλήζε ζηξαηεγηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζε φιε ηελ Έλσζε. Μπνξνχλ 

κελ λα απνθέξνπλ νθέιε ζε πειάηεο, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα αληηπξνζσπεχνπλ 

πξαθηηθέο φπνπ ην ζπκθέξνλ ησλ πειαηψλ δελ ιακβάλεηαη επαξθψο ππφςε. Ζ 

παξνχζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηε δηαλνκή αζθαιηζηεξίσλ 

ζπκβνιαίσλ θάιπςεο πνιιαπιψλ θηλδχλσλ. 

                                                 
1
 Οδεγία 2000/31/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 8εο 

Ηνπλίνπ 2000, γηα νξηζκέλεο λνκηθέο πηπρέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηδίσο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά (νδεγία 

γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην) (ΔΔ L 178, 17.7.2000, ζ. 1). 
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(54)  Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο πνπ αθνξνχλ ηηο δηαζηαπξνχκελεο πσιήζεηο 

δελ ζα πξέπεη λα ζίγνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο πνπ πξνβιέπεη 

θαλφλεο εθαξκνζηένπο ζε πξαθηηθέο δηαζηαπξνχκελσλ πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ.  

(55)  Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο-ζηφρνπ, νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη, ζηηο νηθείεο έλλνκεο ηάμεηο, 

νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο πνπ δεκηνπξγνχλ αζθαιηζηηθά πξντφληα πξνο 

πψιεζε ζε πειάηεο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα 

αλαζεσξνχλ ηε δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε θάζε αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο. Αλ 

έλαο δηαλνκέαο αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο πξνζθέξεη ζπκβνπιέο γηα αζθαιηζηηθά 

πξντφληα ή πξνηείλεη αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ δελ δεκηνπξγεί ν ίδηνο, ζα πξέπεη 

ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 

πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρν γηα θάζε αζθαιηζηηθφ πξντφλ. Ζ παξνχζα νδεγία 

δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεη ηελ πνηθηιία θαη ηελ επειημία ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα αλαπηχμνπλ λέα πξντφληα. 
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(56) Σα επελδπηηθά πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζε αζθάιηζε ζπρλά δηαηίζεληαη ζηνπο 

πειάηεο σο πηζαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή ππνθαηάζηαηα επελδπηηθψλ πξντφλησλ 

πνπ ππφθεηληαη ζηελ νδεγία 2014/65/ΔΔ. Γηα λα δηαζθαιηζηεί κηα ζπλεπήο 

πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ελφο ξπζκηζηηθνχ 

αξκπηηξάδ, είλαη ζεκαληηθφ ηα επελδπηηθά πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζε αζθάιηζε ▌ 

λα ππφθεηληαη, εθηφο απφ ηα ▌ πξφηππα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ηα νπνία 

έρνπλ νξηζηεί γηα φια ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα, επηπιένλ ζε εηδηθά πξφηππα πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζηνηρείνπ πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλν ζηα ελ ιφγσ πξντφληα. ηα ελ ιφγσ εηδηθά πξφηππα ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ε παξνρή ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ, ν θαηάιιεινο 

ραξαθηήξαο ησλ παξερφκελσλ ζπκβνπιψλ θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ ακνηβή. ▌ 

(57)  Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηπρφλ ακνηβή ή πξνκήζεηα ή νηνδήπνηε κε ρξεκαηηθφ 

φθεινο ζε ζρέζε κε ηε δηαλνκή επελδπηηθνχ πξντφληνο βαζηδφκελνπ ζε αζθάιηζε 

πνπ θαηαβάιιεηαη ή εηζπξάηηεηαη απφ νηνδήπνηε κέξνο πιελ ηνπ πειάηε ή ελφο 

πξνζψπνπ εθ κέξνπο ηνπ πειάηε, δελ έρεη επηδήκηεο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα 

ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ πειάηε, ν δηαλνκέαο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη θαηάιιειεο θαη αλάινγεο 

δηαξζξσηηθέο δηεπζεηήζεηο γηα λα απνθεχγνληαη ηέηνηεο επηδήκηεο επηπηψζεηο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ, ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη, λα 

εγθξίλεη θαη λα αλαζεσξεί ηαθηηθά πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κε ζθνπφ λα απνθεχγνληαη νηεζδήπνηε επηδήκηεο 

επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ πειάηε 

θαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ν πειάηεο ελεκεξψλεηαη επαξθψο γηα ηηο ακνηβέο, ηηο 

πξνκήζεηεο ή ηα νθέιε. 
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(58) Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο 

απφ ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα 

δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο 

θαη ηα πξφζσπα ππφθεηληαη ζε παξφκνηα κεηαρείξηζε ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, ηα 

θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα απαηηείηαη λα πξνβιέπνπλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη άιια 

κέηξα πνπ είλαη απνηειεζκαηηθά, αλαινγηθά θαη απνηξεπηηθά. Η Δπηηξνπή εμέηαζε 

ηηο πθηζηάκελεο εμνπζίεο θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο ζηελ αλαθνίλσζή ηεο, 

ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2010, ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ησλ θαζεζηψησλ επηβνιήο 

θπξψζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε 

ηεο ζχγθιηζεο ησλ θπξψζεσλ θαη άιισλ κέηξσλ. Καηά ζπλέπεηα, νη δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο θαη ηα άιια κέηξα πνπ νξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ 

νξηζκέλεο νπζηψδεηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο απνδέθηεο, ηα θξηηήξηα πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο θχξσζεο ή άιινπ κέηξνπ θαη ηε 

δεκνζίεπζε ▌. 
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(59)  Παξά ην γεγνλφο φηη ηα θξάηε κέιε δελ εκπνδίδνληαη λα ζεζπίδνπλ θαλφλεο γηα 

δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηηο ίδηεο παξαβάζεηο, ηα θξάηε κέιε δελ ζα 

πξέπεη λα ππνρξενχληαη λα ζεζπίδνπλ θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο πνπ ππφθεηληαη ζην εζληθφ 

πνηληθφ δίθαην. χκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, ηα θξάηε κέιε δελ ππνρξενχληαη λα 

επηβάιινπλ ηφζν δηνηθεηηθέο φζν θαη πνηληθέο θπξψζεηο γηα ην ίδην αδίθεκα, αιιά 

ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ην πξάηηνπλ εθφζνλ επηηξέπεηαη απφ ην εζληθφ ηνπο 

δίθαην. Ωζηφζν, ε δηαηήξεζε πνηληθψλ αληί δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ γηα 

παξαβάζεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο δελ ζα πξέπεη λα κεηψλεη ή λα ζίγεη κε άιινλ 

ηξφπν ηελ ηθαλφηεηα ησλ αξκφδησλ αξρψλ γηα έγθαηξε ζπλεξγαζία, πξφζβαζε θαη 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, αθφκε θαη έπεηηα απφ ηπρφλ παξαπνκπή ησλ 

ζρεηηθψλ παξαβάζεσλ ζηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί 

πνηληθή δίσμε. 

(60) Δηδηθφηεξα, νη αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ εμνπζία λα επηβάιινπλ 

ρξεκαηηθά πξφζηηκα πνπ λα είλαη αξθεηά πςειά ψζηε λα αληηζηαζκίδνπλ ηα 

πξαγκαηηθά ή δπλεηηθά θέξδε θαη λα ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά αθφκε θαη γηα ηηο 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο θαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπο. 
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(61)  Γηα λα δηαζθαιηζηεί κηα ζπλεπήο πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη λα απνθεπρζεί ν 

θίλδπλνο ξπζκηζηηθνχ αξκπηηξάδ, έρεη ζεκαζία, ζε πεξίπησζε παξαβάζεσλ 

ζρεηηθψλ κε ηε δηαλνκή επελδπηηθνχ πξντφληνο πνπ βαζίδεηαη ζε αζθάιηζε, νη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ηα άιια κέηξα πνπ νξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε λα 

είλαη επζπγξακκηζκέλα κε εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 

1286/2014. 

(62) Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλεπήο εθαξκνγή ησλ θπξψζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ 

Έλσζε, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

είδνπο ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ή άιισλ κέηξσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ, νη αξκφδηεο αξρέο ιακβάλνπλ ππφςε φιεο ηηο ζρεηηθέο 

πεξηζηάζεηο. 

(63) Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζρεηηθά κε 

παξαβάζεηο έρνπλ απνηξεπηηθφ απνηέιεζκα ζην επξχ θνηλφ θαη γηα λα 

ελεκεξψλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ 

ζεσξείηαη επηδήκηα γηα ηνπο πειάηεο, νη ελ ιφγσ απνθάζεηο ζα πξέπεη λα 

δεκνζηεχνληαη ππφ ηνλ φξν φηη ε πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε πξνζθπγήο έρεη 

παξέιζεη θαη δελ έρεη θαηαηεζεί πξνζθπγή, εθηφο εάλ ε δεκνζίεπζε απηή ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηε ζηαζεξφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ αγνξψλ. Δάλ ην 

εζληθφ δίθαην πξνβιέπεη ηε δεκνζίεπζε ηεο θχξσζεο ή ηνπ άιινπ κέηξνπ πνπ 

ππφθεηηαη ζε πξνζθπγή, ε ελ ιφγσ θχξσζε ή ην άιιν κέηξν, θαζψο θαη ε έθβαζε 

ηεο πξνζθπγήο, ζα πξέπεη επίζεο λα δεκνζηεχεηαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 

θαζπζηέξεζε. ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ε δεκνζίεπζε ηεο θχξσζεο ή ηνπ άιινπ 

κέηξνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη δπζαλάινγε δεκία ζηα εκπιεθφκελα κέξε, ε 

αξκφδηα αξρή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απνθαζίδεη λα κελ δεκνζηεχεη ηελ θχξσζε 

ή άιιν κέηξν ή λα ηα δεκνζηεχεη αλψλπκα.  
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(64) Γηα ηνλ εληνπηζκφ ελδερφκελσλ παξαβάζεσλ, νη αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηηο αλαγθαίεο εμνπζίεο δηεξεχλεζεο θαη ζα πξέπεη λα θαζηεξψζνπλ 

απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο γηα λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηαγγειία πηζαλψλ ή 

πξαγκαηηθψλ παξαβάζεσλ.  

(65) Η παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη λα αθνξά ηφζν ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο φζν θαη άιια 

κέηξα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο θχξσζεο ή άιινπ κέηξνπ βάζεη 

ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ. 

(66) Η παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ δηαηάμεσλ ηεο 

λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε αμηφπνηλεο πξάμεηο. 

(67) Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη 

λα εμνπζηνδνηεζεί λα εθδίδεη πξάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 290 ΛΔΔ ζε ζρέζε κε 

ηελ επνπηεία πξντφλησλ θαη ηηο απαηηήζεηο δηαθπβέξλεζεο γηα φια ηα πξντφληα, 

θαη ζε ζρέζε κε ηε δηαλνκή επελδπηηθψλ πξντφλησλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε, ηε 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

θαηαβάιινληαη ή λα εηζπξάηηνληαη αληηπαξνρέο, θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο ζθνπηκφηεηαο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δηεμάγεη ε 

Δπηηξνπή θαηάιιειεο δηαβνπιεχζεηο, θαη ζε επίπεδν εκπεηξνγλσκφλσλ, θαηά ηηο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηεο. Η Δπηηξνπή, φηαλ πξνεηνηκάδεη θαη ζπληάζζεη 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ηαπηφρξνλε, έγθαηξε θαη 

θαηάιιειε δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην 

πκβνχιην. 
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(68) Σα ηερληθά πξφηππα ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ 

ζπλεπή ελαξκφληζε θαη επαξθή πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ ζε φιε ηελ Έλσζε. 

Θα κπνξνχζε λα αλαηεζεί απνθιεηζηηθά ζηελ ΔΑΑΔ, ε νπνία είλαη θνξέαο κε 

κεγάιε εμεηδηθεπκέλε πείξα, ε ζχληαμε ζρεδίσλ ▌ εθηειεζηηθψλ ηερληθψλ 

πξνηχπσλ πνπ δελ ζα απαηηνχλ πνιηηηθέο επηινγέο, πξνο ππνβνιή ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ζην πκβνχιην θαη ζηελ Δπηηξνπή.  

(69) χκθσλα κε ηελ θνηλή ζπλελλφεζε γηα ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο κεηαμχ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξαηηέξσ αλαζεψξεζήο ηεο, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηελ πεξίνδν αληηξξήζεσλ, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην φζνλ αθνξά ηελ 

εκεξνκελία δηαβίβαζεο ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο. Πέξαλ απηνχ, ζχκθσλα 

κε ηελ θνηλή ζπλελλφεζε γηα ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο, κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο πεξαηηέξσ αλαζεψξεζήο ηεο θαη, φπνπ έρεη εθαξκνγή, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 1094/2010, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ε δηαθάλεηα θαη νη δένπζεο επαθέο 

κε ην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεο. 
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(70) Η νδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
1
 θαη ν 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
2
 ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ δηεμάγεηαη απφ ηελ ΔΑΑΔ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ Δπξσπαίνπ Δπφπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ.  

(71) Η παξνχζα νδεγία ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηεξεί ηηο αξρέο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, φπσο απηά θαηνρπξψλνληαη ζηηο πλζήθεο. 

 

                                                 
1
  Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (ΔΔ L 281, 23.11.1995, ζ. 31). 
2
  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2000, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα 

φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (ΔΔ L 8, 12.1.2001, ζ. 1). 
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(72)  Ζ παξνχζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα είλαη ππεξβνιηθά επαρζήο γηα ηνπο 

κηθξνκεζαίνπο αζθαιηζηηθνχο θαη αληαζθαιηζηηθνχο δηαλνκείο. Έλα απφ ηα κέζα 

επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ε ζσζηή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο. Ζ αξρή απηή ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ηφζν ζηηο απαηηήζεηο γηα 

ηνπο δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ φζν θαη ζηελ 

άζθεζε ησλ επνπηηθψλ εμνπζηψλ. 

(73) Η αλαζεψξεζε ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί πέληε έηε κεηά 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη εμειίμεηο 

ηεο αγνξάο, θαζψο θαη νη εμειίμεηο ζε άιινπο ηνκείο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ή νη 

εκπεηξίεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία 2003/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
. 

(74) Η νδεγία 2002/92/ΔΚ ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί 24 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Ωζηφζν, ην Κεθάιαην IIIΑ ηεο νδεγίαο 2002/92/ΔΚ ζα 

πξέπεη λα δηαγξαθεί κε εθαξκνγή ηεο δηαγξαθήο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρχνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο.  

                                                 
1
  Οδεγία 2003/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 3εο 

Ινπλίνπ 2003, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ επνπηεία ησλ ηδξπκάησλ πνπ 
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο επαγγεικαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ (ΔΔ L 235, 
23.9.2003, ζ. 10). 
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(75) Η ππνρξέσζε κεηαθνξάο ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζην εζληθφ δίθαην ζα πξέπεη λα 

πεξηνξηζηεί ζηηο δηαηάμεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 

2002/92/ΔΚ. Η ππνρξέσζε κεηαθνξάο ζην εζληθφ δίθαην ησλ δηαηάμεσλ πνπ δελ 

ηξνπνπνηνχληαη πξνθχπηεη απφ ηελ ελ ιφγσ νδεγία.  

(76) Η παξνχζα νδεγία δελ ζίγεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηηο 

πξνζεζκίεο κεηαθνξάο ζην εζληθφ δίθαην ηεο νδεγίαο 2002/92/ΔΚ. 

(77) Ο Δπξσπαίνο Δπφπηεο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, ηνπ νπνίνπ ε γλψκε δεηήζεθε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 45/2001, 

γλσκνδφηεζε ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2012
1
. 

(78) Γεδνκέλνπ φηη νη ζηφρνη ηεο παξνχζαο νδεγίαο δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ 

επαξθψο απφ ηα θξάηε κέιε, κπνξνχλ φκσο, ιφγσ ηεο θιίκαθαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο, λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα ζε ελσζηαθφ επίπεδν, ε Έλσζε 

δχλαηαη λα ιάβεη κέηξα ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ε νπνία 

δηαηππψλεηαη ζην άξζξν 5 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. χκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, φπσο δηαηππψλεηαη ζην ίδην άξζξν, ε παξνχζα νδεγία 

δελ ππεξβαίλεη ηα αλαγθαία φξηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ. 

(79) χκθσλα κε ηελ θνηλή πνιηηηθή δήισζε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 

28εο επηεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηα επεμεγεκαηηθά έγγξαθα, ηα θξάηε κέιε 

αλέιαβαλ λα ζπλνδεχζνπλ, ζε αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 

κέηξσλ κεηαθνξάο ζην εζληθφ δίθαην κε έλα ή πεξηζζφηεξα έγγξαθα ζηα νπνία ζα 

επεμεγείηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία κηαο νδεγίαο θαη ζηα 

αληίζηνηρα κέξε ησλ πξάμεσλ κεηαθνξάο ζην εζληθφ δίθαην. Όζνλ αθνξά ηελ 

παξνχζα νδεγία, ν λνκνζέηεο ζεσξεί φηη ε δηαβίβαζε ηέηνησλ εγγξάθσλ είλαη 

αηηηνινγεκέλε, 

ΔΞΔΓΧΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΟΓΗΓΙΑ: 
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Κεθάιαην Ι 

Πεδίν εθαξκνγήο θαη νξηζκνί 

Άξζξν 1 

Πεδίν εθαξκνγήο 

1. Η παξνχζα νδεγία ζεζπίδεη θαλφλεο φζνλ αθνξά ηελ αλάιεςε θαη άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζηελ 

Έλσζε. 

2. Ζ παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη ζε θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζε θξάηνο κέινο ή επηζπκεί λα εγθαηαζηαζεί ζε θξάηνο κέινο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη θαη λα αζθήζεη ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ θαη 

αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. 

3. Ζ παξνχζα νδεγία δελ εθαξκφδεηαη ζε αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο πνπ 

αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, 

φηαλ πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) ε αζθάιηζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνο ην αγαζφ ή ηελ ππεξεζία πνπ 

παξέρεηαη απφ πξνκεζεπηή, φηαλ ε ελ ιφγσ αζθάιηζε θαιχπηεη: 

i) ηνλ θίλδπλν βιάβεο, απψιεηαο ή δεκίαο αγαζψλ ή ηε κε ρξήζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ παξέρεη ν ελ ιφγσ πξνκεζεπηήο, ή 

ii) ηε δεκία ή απψιεηα απνζθεπψλ θαη ηνπο άιινπο θηλδχλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηαμίδη γηα ην νπνίν έγηλε θξάηεζε απφ ηνλ ελ ιφγσ 

πξνκεζεπηή· 
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β) ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 600 EUR ππνινγηδφκελν αλαινγηθά ζε εηήζηα βάζε·  

γ) θαηά παξέθθιηζε απφ ην ζηνηρείν β), φηαλ ε αζθάιηζε είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή πξνο ππεξεζία πνπ εκθαίλεηαη ζην ζηνηρείν α) θαη ε 

δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο είλαη ίζε ή κηθξφηεξε απφ ηξεηο κήλεο, ην 

πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηαβιήζεθε θαη’ άηνκν δελ ππεξβαίλεη ηα 200 

EUR. 

4. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη, φηαλ ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ν 

αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο αζθεί δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο κέζσ 

δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή 

δηακεζνιάβεζε, ν νπνίνο εμαηξείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, δηαζθαιίδεη φηη: 

α) ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ πειάηε, πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ 

αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε θαη ν νπνίνο εμαηξείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 θαη ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εκθαίλνληαη ζην άξζξν 14 νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο 

πειάηεο θαη άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο λα ππνβάινπλ θαηαγγειίεο·  
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β) ππάξρνπλ θαηάιιειεο θαη αλαινγηθέο δηεπζεηήζεηο κε ζθνπφ ηε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηα άξζξα 17 θαη 24 θαη ηελ εμέηαζε ησλ απαηηήζεσλ θαη 

ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε πξηλ απφ ηελ πξφηαζε ηεο ζχκβαζεο· 

γ) ην έγγξαθν κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 20 

παξάγξαθνο 4 παξέρεηαη ζηνλ πειάηε πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

5. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη αξκφδηεο αξρέο παξαθνινπζνχλ ηηο αγνξέο 

αζθαιίζεσλ θαη αληαζθαιίζεσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αγνξάο γηα 

ζπκπιεξσκαηηθά αζθαιηζηηθά πξντφληα ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, 

δηαλέκνληαη ή πσινχληαη ζην θξάηνο κέινο ηνπο ή απφ απηφ. Ζ ΔΑΑΔ κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη θαη λα ζπληνλίδεη ηελ παξαθνινχζεζε απηή.  

6. Η παξνχζα νδεγία δελ εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο 

αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε θηλδχλνπο θαη 

ππνρξεψζεηο εθηφο ηεο Έλσζεο. 

Η παξνχζα νδεγία δελ ζίγεη επίζεο ηε λνκνζεζία ελφο θξάηνπο κέινπο φζνλ αθνξά 

δξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθήο θαη αληαζθαιηζηηθήο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ νη νπνίεο αζθνχληαη απφ αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή 

δηακεζνιαβεηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζε ηξίηε ρψξα, θαη νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπ ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ππφ ηνλ φξν φηη 

εμαζθαιίδεηαη ε ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ή έρνπλ 

εμνπζηνδνηεζεί λα αζθήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθήο θαη αληαζθαιηζηηθήο 

δηαλνκήο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. 
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Η παξνχζα νδεγία δελ ξπζκίδεη δξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο 

δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε ηξίηεο ρψξεο. 

Σα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο γεληθήο θχζεσο δπζθνιίεο 

ηηο νπνίεο ζπλαληνχλ νη δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπο ή ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζε ηξίηε 

ρψξα. 

Άξζξν 2 

Οξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο: 

 1) σο «δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ» λννχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο 

ζπκβνπιψλ, πξφηαζεο, δηελέξγεηαο εξγαζηψλ πξνπαξαζθεπήο, γηα ηε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ αζθάιηζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο ζχλαςήο ηνπο, ή νη δξαζηεξηφηεηεο 

παξνρήο βνήζεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ, 

ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ γελλεζεί αμίσζε ▌·  
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Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο νξηζκνχ: 

α) ζεσξείηαη δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε κία ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο βάζεη θξηηεξίσλ 

πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ πειάηε κέζσ ελφο ηζηφηνπνπ ή θάπνηνπ άιινπ 

κέζνπ θαη ε παξνρή θαηαιφγνπ θαηάηαμεο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ θαη ησλ πξντφλησλ, ή ε 

παξνρή έθπησζεο επί ηεο ηηκήο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, φηαλ ν πειάηεο 

είλαη ζε ζέζε λα ζπλάςεη άκεζα ή έκκεζα κηα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηζηφηνπν ή άιια κέζα· θαη 

β) θακία απφ ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο δελ ζεσξείηαη δηαλνκή 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ: 

i) ε πεξηζηαζηαθή παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε πειάηε ζην πιαίζην άιιεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάλ ν πάξνρνο δελ ιακβάλεη πξφζζεηα 

κέηξα γηα λα βνεζήζεη ▌ ζηε ζχλαςε ή ηελ εθηέιεζε αζθαιηζηηθήο 

ζχκβαζεο· 

ii) ε θαη’ επάγγεικα δηαρείξηζε ησλ αμηψζεσλ κηαο αζθαιηζηηθήο 

επηρείξεζεο θαζψο θαη ν δηαθαλνληζκφο δεκηψλ θαη ε εθηίκεζε ησλ 

δεκηψλ απφ εκπεηξνγλψκνλα· 
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iii) ε απιή παξνρή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο δπλεηηθνχο 

αζθαιηζκέλνπο ζηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο ή ζηηο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο εάλ ν πάξνρνο δελ ιακβάλεη πξφζζεηα κέηξα 

γηα λα βνεζήζεη ζηε ζχλαςε αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο· 

iv) ε απιή παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα ή ηνλ 

αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζηνπο 

δπλεηηθνχο αζθαιηζκέλνπο εάλ ν πάξνρνο δελ ιακβάλεη πξφζζεηα 

κέηξα γηα λα βνεζήζεη ζηε ζχλαςε αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο· 

2)  σο «δηαλνκή αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ» λννχληαη, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ αληαζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε ρσξίο ηελ παξέκβαζε αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή, νη 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ, πξφηαζεο, ή δηελέξγεηαο εξγαζηψλ 

πξνπαξαζθεπήο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ αληαζθάιηζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο 

ζχλαςήο ηνπο, ή νη δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο βνήζεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ, ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ γελλεζεί αμίσζε·  
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Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο νξηζκνχ, θακία απφ ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο 

δελ ζεσξείηαη δηαλνκή αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ:  

α) ε πεξηζηαζηαθή παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην άιιεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ππφ ηνλ φξν φηη ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο δελ είλαη 

λα βνεζεζεί ν πειάηεο ζηε ζχλαςε ή ηελ εθηέιεζε αληαζθαιηζηηθήο 

ζχκβαζεο· 

β) ε θαη’ επάγγεικα δηαρείξηζε ησλ αμηψζεσλ κηαο αληαζθαιηζηηθήο 

επηρείξεζεο θαζψο θαη ν δηαθαλνληζκφο δεκηψλ θαη ε εθηίκεζε ησλ δεκηψλ 

απφ εκπεηξνγλψκνλα· 

γ) ε απιή παξνρή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο δπλεηηθνχο 

αζθαιηζκέλνπο ζηνπο αληαζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο ή ζηηο 

αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο εάλ ν πάξνρνο δελ ιακβάλεη πξφζζεηα κέηξα 

γηα λα βνεζήζεη ζηε ζχλαςε αληαζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο· 

δ) ε απιή παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αληαζθαιηζηηθά πξντφληα ή ηνλ 

αληαζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή ηελ αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζηνπο 

δπλεηηθνχο αζθαιηζκέλνπο, εάλ ν πάξνρνο δελ ιακβάλεη πξφζζεηα κέηξα γηα 

λα βνεζήζεη ζηε ζχλαςε αληαζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο·  

3) σο «αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

εθηφο απφ ηελ αζθαιηζηηθή ή ηελ αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπο θαη εθηφο απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, ην νπνίν αλαιακβάλεη ή αζθεί 

επ’ ακνηβή δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ· 
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4) σο «δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ 

αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο απφ 

πηζησηηθφ ίδξπκα ή ηελ επηρείξεζε επελδχζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 

ζεκεία 1 θαη 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
, ην νπνίν αλαιακβάλεη ή αζθεί επ’ ακνηβή 

δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ σο δεπηεξεχνπζα 

δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

                                                 
1
  Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο 

επνπηείαο γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012 (ΔΔ L 176, 27.6.2013, ζ. 1). 
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α) ε θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ δελ είλαη ε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ· 

β) ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηαλέκεη κφλνλ νξηζκέλα αζθαιηζηηθά 

πξντφληα πνπ ζπκπιεξψλνπλ έλα αγαζφ ή κηα ππεξεζία· 

γ) ηα ζρεηηθά αζθαιηζηηθά πξντφληα δελ θαιχπηνπλ ηελ αζθάιηζε δσήο ή ηνπο 

θηλδχλνπο αζηηθήο επζχλεο, εθηφο αλ ε ελ ιφγσ θάιπςε ζπκπιεξψλεη ην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεη ν δηακεζνιαβεηήο σο ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ· 

5) σο «αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

άιιν απφ ηελ αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ηνπο ππαιιήινπο ηεο, ην νπνίν 

αλαιακβάλεη ή αζθεί επ’ ακνηβή ηε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αληαζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ· 

6) σο «αζθαιηζηηθή επηρείξεζε» λνείηαη κηα επηρείξεζε φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 

13 ζεκείν 1 ηεο νδεγίαο 2009/138/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
1
· 

7) σο «αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε» λνείηαη κηα αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 13 ζεκείν 4 ηεο νδεγίαο 2009/138/ΔΚ· 

8) σο «δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ» λνείηαη θάζε αζθαιηζηηθφο 

δηακεζνιαβεηήο, δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα 

ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε ή αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, φηαλ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ· 

▌ 

9) σο «ακνηβή» λνείηαη θάζε πξνκήζεηα, ηέινο, επηβάξπλζε ή άιιε πιεξσκή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε είδνπο νηθνλνκηθνχ νθέινπο ή νηνπδήπνηε άιινπ 

ρξεκαηηθνχ ή κε ρξεκαηηθνχ νθέινπο ή θηλήηξνπ, πνπ πξνηείλεηαη ή παξέρεηαη ζε 

                                                 
1
  Οδεγία 2009/138/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

25εο Ννεκβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ 
αζθάιηζεο θαη αληαζθάιηζεο (Φεξεγγπφηεηα II) (ΔΔ L 335, 17.12.2009, ζ. 1). 
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ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ· 
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▌ 

10) σο «θξάηνο κέινο θαηαγσγήο» λνείηαη: 

α) εάλ ν δηακεζνιαβεηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν 

δηακέλεη· 

β) εάλ ν δηακεζνιαβεηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ε θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα ή, αλ δελ έρεη θαηαζηαηηθή έδξα ζχκθσλα 

κε ην εζληθφ ηνπ δίθαην, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θεληξηθή ηνπ 

δηνίθεζε· 
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11) σο «θξάηνο κέινο ππνδνρήο» λνείηαη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν έλαο αζθαιηζηηθφο 

ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο έρεη κφληκε παξνπζία ή εγθαηάζηαζε ή παξέρεη 

ππεξεζίεο θαη ην νπνίν δελ είλαη ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηνπ· 

12) σο «ππνθαηάζηεκα» λνείηαη ην πξαθηνξείν ή ν ηφπνο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο δηακεζνιαβεηή, ν νπνίνο επξίζθεηαη ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο 

κέινπο εθηφο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο· 

▌ 
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13) σο «ζηελνί δεζκνί» λννχληαη νη ζηελνί δεζκνί φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 13 ζεκείν 

17 ηεο νδεγίαο 2009/138/ΔΚ· 

14) σο «θχξηνο ηφπνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» λνείηαη ν ηφπνο απφ ηνλ νπνίν 

αζθείηαη ε δηνίθεζε επί ηεο θχξηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο· 

▌ 

15) σο «ζπκβνπιή» λνείηαη ε παξνρή πξνζσπηθήο ζχζηαζεο ζε πειάηε, είηε θαηφπηλ 

αηηήκαηφο ηνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζε 

ζρέζε κε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο αζθάιηζεο · 

▌ 

16) σο «κεγάινη θίλδπλνη» λννχληαη νη κεγάινη θίλδπλνη φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 13 

ζεκείν 27 ηεο νδεγίαο 2009/138/ΔΚ· 

17) σο «επελδπηηθφ πξντφλ βαζηδφκελν ζε αζθάιηζε» λνείηαη έλα αζθαιηζηηθφ πξντφλ 

πνπ πξνζθέξεη ιεθηφηεηα ή αμία εμαγνξάο θαη φπνπ ε ελ ιφγσ ιεθηφηεηα ή αμία 

εμαγνξάο είλαη ζπλνιηθά ή κεξηθά εθηεζεηκέλε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δηαθπκάλζεηο 

ηεο αγνξάο, ζην νπνίν δελ πεξηιακβάλνληαη: 

α) αζθαιηζηηθά πξντφληα ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο δεκηψλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

παξάξηεκα Η ηεο νδεγίαο 2009/138/EΚ (Κιάδνη αζθάιηζεο θαηά δεκηψλ), 

β) πξντφληα αζθάιηζεο δσήο φπνπ ηα νθέιε απφ ηε ζχκβαζε είλαη πιεξσηέα 

κφλν ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή γηα αληθαλφηεηα ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ, 

αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο, 

γ) ζπληαμηνδνηηθά πξντφληα γηα ηα νπνία, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, έρεη 

αλαγλσξηζηεί φηη έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ παξνρή εηζνδήκαηνο 

ζηνλ επελδπηή θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ, θαη δίλνπλ ζηνλ επελδπηή ην 

δηθαίσκα ζε νξηζκέλεο παξνρέο, 

δ) επίζεκα αλαγλσξηζκέλα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2003/41/ΔΚ ή ηεο νδεγίαο 

2009/138/ΔΚ, 
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ε) αηνκηθά ζπληαμηνδνηηθά πξντφληα γηα ηα νπνία απαηηείηαη απφ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ εξγνδφηε θαη ζηα νπνία ν 

εξγαδφκελνο ή ν εξγνδφηεο δελ έρεη δπλαηφηεηα επηινγήο σο πξνο ην 

ζπληαμηνδνηηθφ πξντφλ ή ηνλ πάξνρν· 

18) σο «κφληκν ππφζεκα» λνείηαη θάζε κέζν ην νπνίν: 

α) παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο πνπ 

απεπζχλνληαη πξνζσπηθά ζηνλ πειάηε απηφλ, θαηά ηξφπν ψζηε λα κπνξεί 

λα αλαηξέρεη ζε απηέο κειινληηθά θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηθαλφ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη  

β) επηηξέπεη ηελ ακεηάβιεηε αλαπαξαγσγή ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ. 

Κεθάιαην II 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγγξαθή ζε κεηξψν 

Άξζξν 3 

Δγγξαθή ζε κεηξψν  

1. ▌ Οη αζθαιηζηηθνί, αληαζθαιηζηηθνί θαη νη επηθνπξηθνί αζθαιηζηηθνί 

δηακεζνιαβεηέο εγγξάθνληαη ζε κεηξψν αξκφδηαο αξρήο ζην θξάηνο κέινο 

θαηαγσγήο ηνπο.  

Οη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ▌ θαη νη ππάιιεινί ηνπο δελ 

ππνρξενχληαη λα εγγξαθνχλ ▌ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο νδεγίαο.  

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ φηη 

νη αζθαιηζηηθέο θαη νη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη δηακεζνιαβεηέο θαη 

άιινη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ εγγξαθή 

ζε κεηξψα ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ 

αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, θαζψο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ▌ ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10.  

Δηδηθφηεξα, ▌ νη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη 
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δηακεζνιαβεηέο θαη άιινη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζε κεηξψν απφ 

αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε, απφ αζθαιηζηηθφ ή αληαζθαιηζηηθφ 

δηακεζνιαβεηή, ή απφ έλσζε αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή ▌ 

αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο αξκφδηαο 

αξρήο. 
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▌ Έλαο αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή έλαο δηακεζνιαβεηήο 

πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε  

κπνξεί λα ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε κηαο αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο 

επηρείξεζεο ή ▌ άιινπ ▌ δηακεζνιαβεηή ▌. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα θξάηε κέιε 

κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ φηη ε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ν 

άιινο δηακεζνιαβεηήο έρεη ηελ επζχλε λα δηαζθαιίδεη φηη ν αζθαιηζηηθφο ή 

αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ν δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε  πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ζε κεηξψν, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ 

ζηνηρείνπ γ) ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6.  

Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ επίζεο λα πξνβιέπνπλ φηη ε αζθαιηζηηθή ή 

αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή άιινο δηακεζνιαβεηήο πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε 

γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ ή αληαζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή ηνλ δηακεζνιαβεηή πνπ 

αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε εγγξάθεη 

ζε κεηξψν ηνλ ελ ιφγσ δηακεζνιαβεηή ή δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε. 

Σα θξάηε κέιε δελ ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηελ απαίηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην 

πξψην ▌ εδάθην ζε φια ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία εξγάδνληαη ζε ▌έλαλ 

αζθαιηζηηθφ ή αληαζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή ζε έλαλ δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί 

σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε θαη ηα νπνία 

αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, 

αιιά ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ζηα κεηξψα θαηαρσξίδνληαη ηα νλφκαηα 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ θαη 

αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ δηαλνκή ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. 
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ηa κεηξψa αλαθέξνληαη επίζεο ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία ν δηακεζνιαβεηήο 

αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο ή 

ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

2. Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κεηξψα γηα ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο, αληαζθαιηζηηθνχο θαη αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ 

σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη θαζνξίδνπλ ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα εγγξάθνληαη νη 

δηακεζνιαβεηέο. 

Σα θξάηε κέιε θαζηεξψλνπλ επηγξακκηθφ ζχζηεκα εγγξαθήο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα 

πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκν ▌ θαη λα επηηξέπεη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

έληππνπ εγγξαθήο ζε απεπζείαο ζχλδεζε. 

3. ε πεξίπησζε φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κεηξψα ζε έλα θξάηνο κέινο, 

ην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο θαηαξηίδεη εληαίν ζεκείν πιεξνθφξεζεο πνπ ζα επηηξέπεη 

ηελ ηαρεία θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο απφ ηα ελ ιφγσ κεηξψα, νη νπνίεο 

ζπγθεληξψλνληαη ειεθηξνληθά θαη επηθαηξνπνηνχληαη ▌. Σν ζεκείν πιεξνθφξεζεο 

παξέρεη επίζεο ηα ζηνηρεία ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο. 
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4. Η ΔΑΑΔ θαηαξηίδεη, δεκνζηεχεη ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο θαη επηθαηξνπνηεί έλα εληαίν 

ειεθηξνληθφ κεηξψν πνπ πεξηέρεη θαηαγξαθή αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ηελ πξφζεζή 

ηνπο λα αζθήζνπλ δηαζπλνξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην θεθάιαην III. Σα 

θξάηε κέιε παξέρνπλ ακειιεηί ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ ΔΑΑΔ πξνο ηνλ ζθνπφ 

απηφλ. Σν ▌ κεηξψν απηφ πεξηέρεη ζπλδέζκνπο πξνο ηελ ηζηνζειίδα θαζεκηάο απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη είλαη πξνζβάζηκν απφ θάζε ηζηνζειίδα 

ησλ αξρψλ απηψλ. 

Ζ ΔΑΑΔ έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνληαη ζην 

κεηξψν πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην. Ζ ΔΑΑΔ θαη νη αξκφδηεο αξρέο 

έρνπλ δηθαίσκα λα ηξνπνπνηνχλ ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα. Σα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζην κεηξψν, 

έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα ελ ιφγσ απνζεθεπκέλα δεδνκέλα, θαζψο θαη ην 

δηθαίσκα επαξθνχο πιεξνθφξεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα 

αληαιιάζζνληαη. 

Ζ ΔΑΑΔ θαηαξηίδεη ηζηφηνπν κε ππεξζπλδέζκνπο γηα θάζε εληαίν ζεκείν 

πιεξνθφξεζεο ή, φπνπ έρεη εθαξκνγή, κεηξψν, πνπ θαηαξηίδνπλ ηα θξάηε κέιε 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3. 
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Σα θξάηε κέιε πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ε εγγξαθή ζε κεηξψν ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη 

αληαζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ αζθνχλ 

σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε λα γίλεηαη ππφ 

ηνλ φξν φηη πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10. 

▌Η ηζρχο ηεο εγγξαθήο επαλεμεηάδεηαη ηαθηηθά απφ ηελ αξκφδηα αξρή.  

Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη αζθαιηζηηθνί, αληαζθαιηζηηθνί θαη 

αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ 

αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε πνπ παχνπλ λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

10 λα δηαγξάθνληαη απφ ην κεηξψν. Καηά πεξίπησζε, ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο 

ελεκεξψλεη ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο γηα ηε δηαγξαθή απηή. 

▌ 

5. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη αηηήζεηο εγγξαθήο ζην κεηξψν ηηο νπνίεο 

ππνβάιινπλ νη δηακεζνιαβεηέο εμεηάδνληαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο πιήξνπο αίηεζεο, θαη φηη ν αηηψλ ελεκεξψλεηαη ακέζσο ζρεηηθά κε ηελ 

απφθαζε.  

▌ 
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6. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη δεηνχληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ αζθνχλ ηελ αζθαιηζηηθή 

δηακεζνιάβεζε σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ζην κεηξψν: 

α) ▌ ηαπηφηεηα ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ, είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθά είηε γηα 

λνκηθά πξφζσπα, πνπ θαηέρνπλ ζπκκεηνρή πάλσ απφ 10% ζηνλ 

δηακεζνιαβεηή, θαη ηα πνζά ησλ ελ ιφγσ ζπκκεηνρψλ· 

β) ▌ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζηελνχο δεζκνχο κε ηνλ ▌ 

δηακεζνιαβεηή· 

γ) ▌ απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη νη ελ ιφγσ ζπκκεηνρέο ή νη ζηελνί δεζκνί δελ 

παξεκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο 

αξκφδηαο αξρήο. 

Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη δηακεζνιαβεηέο ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη βάζεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

7. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη αξκφδηεο αξρέο αξλνχληαη ηελ εγγξαθή ζην 

κεηξψν εάλ νη λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ηξίηεο ρψξαο ζηηο 

νπνίεο ππάγνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, θπζηθά ή λνκηθά, κε ηα νπνία ν ▌ 

δηακεζνιαβεηήο έρεη ζηελνχο δεζκνχο, ή δπζρέξεηεο ζρεηηθέο κε ηελ επηβνιή ελ 

ιφγσ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ, παξεκπνδίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

▌
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Κεθάιαην III  

Διεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο  

Άξζξν 4 

Άζθεζε ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ  

1. Κάζε αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο, ή δηακεζνιαβεηήο πνπ 

αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε,  ν 

νπνίνο πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ γηα πξψηε θνξά ζην έδαθνο 

άιινπ θξάηνπο κέινπο ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θνηλνπνηεί ηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηνπ: 

α) ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ 

ηνπ δηακεζνιαβεηή·  

β) ην θξάηνο κέινο ή ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία πξνηίζεηαη λα αζθήζεη 

δξαζηεξηφηεηεο ν δηακεζνιαβεηήο· 

γ) ηελ θαηεγνξία ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ επσλπκία θάζε 

αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ηελ νπνία εθπξνζσπεί·  

δ) ηνπο ζρεηηθνχο αζθαιηζηηθνχο θιάδνπο, εθφζνλ απαηηείηαη. 

▌ 
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2. Η αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο θνηλνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, εληφο ελφο κελφο απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, ζηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ε νπνία επηβεβαηψλεη ηελ παξαιαβή 

ρσξίο θαζπζηέξεζε. Ζ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ελεκεξψλεη 

εγγξάθσο ηνλ αζθαιηζηηθφ ή αληαζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή δηακεζνιαβεηή πνπ 

αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε φηη νη 

πιεξνθνξίεο έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ππνδνρήο θαη φηη ν δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα αξρίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζην 

θξάηνο κέινο ππνδνρήο. Καηά πεξίπησζε, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο 

θαηαγσγήο αλαθνηλψλεη ηαπηφρξνλα ζηνλ δηακεζνιαβεηή ην γεγνλφο φηη νη 

πιεξνθνξίεο, φζνλ αθνξά ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

11 παξάγξαθνο 1 νη νπνίεο ηζρχνπλ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, είλαη δηαζέζηκεο 

κε ηα κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνη 3 θαη 4 θαη επίζεο φηη ν 

δηακεζνιαβεηήο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο πξνθεηκέλνπ 

λα αξρίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο.  

▌ 
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3. ε πεξίπησζε αιιαγήο ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία πνπ θνηλνπνηήζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ν αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο 

ή ν δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή 

δηακεζνιάβεζε θνηλνπνηεί ηελ ελ ιφγσ αιιαγή ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

κέινπο θαηαγσγήο, ηνπιάρηζηνλ έλαλ κήλα πξηλ επηθέξεη ηελ αιιαγή. Η αξκφδηα 

αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ελεκεξψλεηαη επίζεο γηα ηελ αιιαγή απηή απφ 

ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, κφιηο είλαη εθηθηφ θαη φρη 

αξγφηεξα απφ έλαλ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

κέινπο θαηαγσγήο ιακβάλεη ηελ πιεξνθνξία. 

Άξζξν 5 

Παξάβαζε ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

1. Δάλ ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο έρεη ιφγνπο λα ζεσξεί φηη έλαο 

αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο, ή δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί 

σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, ν νπνίνο 

αζθεί δξαζηεξηφηεηεο ζην έδαθφο ηνπ, ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη δπλάκεη ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο, γλσζηνπνηεί ηηο δηαπηζηψζεηο απηέο ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

κέινπο θαηαγσγήο. 
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Αθνχ αμηνινγήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην, ε 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ιακβάλεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ 

θαη θαηά πεξίπησζε, ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα λα δηνξζψζεη ηελ θαηάζηαζε. 

Δλεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο γηα θάζε κέηξν πνπ 

έιαβε. 

Δάλ, παξά ηα ιεθζέληα απφ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο κέηξα, ή επεηδή ηα 

κέηξα απηά απνδείρηεθαλ αλεπαξθή ή δελ έρνπλ ιεθζεί ζην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο, 

ν αζθαιηζηηθφο, ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί 

σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε εμαθνινπζεί 

λα ελεξγεί θαηά ηξφπν ζαθψο δεκηνγφλν γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ 

ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ζε κεγάιε θιίκαθα, ή γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ αγνξψλ, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ππνδνρήο κπνξεί, αθνχ ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξφιεςε λέσλ 

παξαηππηψλ, θαη, εθφζνλ είλαη απφιπηα αλαγθαίν, λα παξεκπνδίζεη ηνλ ελ ιφγσ 

δηακεζνιαβεηή λα ζπλερίζεη λα αζθεί λέεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ εδάθνπο ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. 
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Δπηπιένλ, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ή ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ππνδνρήο κπνξεί λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζηελ ΔΑΑΔ θαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηά 

ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1094/2010. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε ΔΑΑΔ κπνξεί λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο 

απνλέκεη ην ελ ιφγσ άξζξν. 

2. Ζ παξάγξαθνο 1 δελ ζίγεη ηελ εμνπζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο λα ιακβάλεη 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ή ηελ ηηκσξία παξαηππηψλ πνπ δηαπξάηηνληαη 

ζην έδαθφο ηνπ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είλαη απαξαίηεηε ε αλάιεςε 

άκεζεο δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ 

θαηαλαισηψλ. Ζ εμνπζία απηή πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα παξεκπφδηζεο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, θαη ησλ  αζθαιηζηηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή 

δηακεζνιάβεζε, απφ ηελ άζθεζε λέαο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. 

3. Κάζε κέηξν πνπ ιακβάλνπλ νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ζηνλ αζθαιηζηηθφ, αληαζθαιηζηηθφ ή αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή πνπ 

αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, ζηελ ΔΑΑΔ 

θαη ζηελ Δπηηξνπή ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε. 
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 Άξζξν 6 

Άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο  

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη θάζε αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο 

δηακεζνιαβεηήο, ή δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα 

ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε  ν νπνίνο πξνηίζεηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο 

ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο κε ηελ ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ή έρνληαο κφληκε 

παξνπζία ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο, ην γλσζηνπνηεί ζηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηνπ θαη δηαβηβάδεη ζηελ ελ ιφγσ αξρή ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 

α) ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ 

ηνπ δηακεζνιαβεηή· 

β) ην θξάηνο κέινο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ ν αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο 

δηακεζνιαβεηήο, ή ν δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε ζθνπεχεη λα ηδξχζεη 

ππνθαηάζηεκα ή λα έρεη κφληκε παξνπζία· 

γ) ηελ θαηεγνξία ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ επσλπκία θάζε 

αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ηελ νπνία εθπξνζσπεί·  

δ) ηνπο ζρεηηθνχο αζθαιηζηηθνχο θιάδνπο, εθφζνλ απαηηείηαη· 

▌ 

ε) ηε δηεχζπλζε, ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα δεηεζνχλ 

έγγξαθα·  

ζη) ην φλνκα θάζε αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή ηεο κφληκεο 

παξνπζίαο.  
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Κάζε κφληκε παξνπζία δηακεζνιαβεηή ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ 

ηζνδπλακεί κε ππνθαηάζηεκα εμνκνηψλεηαη κε ππνθαηάζηεκα, εθηφο εάλ ν 

δηακεζνιαβεηήο λνκίκσο έρεη κφληκε παξνπζία κε άιιε λνκηθή κνξθή. 

2. Αλ ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο έρεη ιφγνπο λα ακθηβάιιεη γηα 

ηελ επάξθεηα ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή, ή δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί 

σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, ▌ 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαλνκήο πνπ πξνηίζεηαη λα αζθήζεη, 

γλσζηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, εληφο ελφο κελφο απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, ε 

νπνία επηβεβαηψλεη ηελ παξαιαβή ηνπο ρσξίο θαζπζηέξεζε. Ζ αξκφδηα αξρή ηνπ 

θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ αζθαιηζηηθφ ή 

αληαζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή, ή δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε φηη νη πιεξνθνξίεο έρνπλ 

παξαιεθζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. 
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Δληφο ελφο κελφο απφ ηελ παξαιαβή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξψην εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ππνδνρήο γλσζηνπνηεί ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 

παξάγξαθνο 1 κε ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνη 3 θαη 

4, νη νπνίεο ηζρχνπλ ζην έδαθφο ηνπ, ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο 

θαηαγσγήο. Σν θξάηνο κέινο θαηαγσγήο γλσζηνπνηεί ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο 

ζηνλ δηακεζνιαβεηή θαη αλαθνηλψλεη ζηνλ δηακεζνιαβεηή φηη κπνξεί λα αξρίζεη 

ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο ππφ ηνλ φξν φηη 

ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ελ ιφγσ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

Αλ δελ ιεθζεί γλσζηνπνίεζε εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν 

εδάθην, ν αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο, ή δηακεζνιαβεηήο 

πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε 

κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ην ππνθαηάζηεκα θαη λα αξρίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. 

3. Δάλ ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο αξλεζεί λα θνηλνπνηήζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ππνδνρήο, γλσζηνπνηεί ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζήο ηεο ζηνλ αζθαιηζηηθφ ή 

αληαζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε εληφο ελφο κελφο απφ ηελ 

παξαιαβή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. 

Ζ άξλεζε φπσο αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην ή νπνηαδήπνηε άιιε παξάιεηςε 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο λα γλσζηνπνηήζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ππφθεηηαη ζην δηθαίσκα 

δηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο. 
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4. ε πεξίπησζε αιιαγήο ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία πνπ θνηλνπνηήζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ν αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο 

ή ν δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή 

δηακεζνιάβεζε θνηλνπνηεί ηελ ελ ιφγσ αιιαγή ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

κέινπο θαηαγσγήο, ηνπιάρηζηνλ έλαλ κήλα πξηλ επηθέξεη ηελ αιιαγή. Η αξκφδηα 

αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ελεκεξψλεηαη επίζεο γηα ηελ αιιαγή απηή απφ 

ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, κφιηο είλαη εθηθηφ θαη φρη 

αξγφηεξα απφ έλαλ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο. 

Άξζξν 7 

Καηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαηαγσγήο θαη ππνδνρήο 

1. Δάλ ν θχξηνο ηφπνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελφο αζθαιηζηηθνχ ή , 

αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή, ή δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο κέινο 

εθηφο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, ε αξκφδηα αξρή ηνπ ελ ιφγσ άιινπ θξάηνπο 

κέινπο κπνξεί λα ζπκθσλήζεη κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο 

λα ελεξγεί ζαλ λα είλαη ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο φζνλ αθνξά 

ηηο δηαηάμεηο ζηα θεθάιαηα IV, V, VI θαη VII. ε πεξίπησζε ηέηνηαο ζπκθσλίαο, ε 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ην θνηλνπνηεί ρσξίο θαζπζηέξεζε 

ζηνλ αζθαιηζηηθφ ή αληαζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή, ή δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί 

σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε θαη ζηελ 

ΔΑΑΔ.  
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2. Η αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα 

δηαζθαιίδεη φηη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζην έδαθφο ηνπ 

ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα θεθάιαηα V θαη VI θαη ζηα κέηξα 

πνπ ζεζπίδνληαη δπλάκεη απηψλ. 

Η αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο έρεη ην δηθαίσκα λα εμεηάδεη ηηο 

ξπζκίζεηο εγθαηάζηαζεο θαη λα δεηεί φπνηεο αιιαγέο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

κπνξεί ε αξκφδηα αξρή λα επηβάιιεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

θεθάιαηα V θαη VI θαη ηα κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη δπλάκεη απηψλ, φζνλ αθνξά ηηο 

ππεξεζίεο ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζην έδαθφο 

ηεο. 

Άξζξν 8 

Παξάβαζε ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο 

1. Δάλ ε αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο δηαπηζηψζεη φηη έλαο 

αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο, ή δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί 

σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε παξαβαίλεη ηηο 

λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζην ελ ιφγσ θξάηνο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ V θαη VI, ε ελ ιφγσ αξρή δχλαηαη λα 

ιάβεη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. 
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2. Δάλ ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο έρεη ιφγνπο λα ζεσξεί φηη έλαο 

αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή δηακεζνιαβεηήο πνπ αζθεί σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, ν νπνίνο αζθεί 

δξαζηεξηφηεηεο ζην έδαθφο ηνπ ▌ κέζσ εγθαηάζηαζεο παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ ππέρεη δπλάκεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη εάλ ε ελ ιφγσ αξκφδηα αξρή δελ 

ππέρεη επζχλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2, γλσζηνπνηεί ηηο 

δηαπηζηψζεηο απηέο ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο. Αθνχ 

αμηνινγήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο 

ιακβάλεη, φπνπ έρεη εθαξκνγή θαη αλ έρεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, , ηα 

ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα λα δηνξζψζεη ηελ θαηάζηαζε. Δλεκεξψλεη ηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο γηα θάζε κέηξν πνπ έιαβε.  

3. Δάλ, παξά ηα ιεθζέληα απφ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο κέηξα, ή επεηδή ηα 

κέηξα απηά απνδείρηεθαλ αλεπαξθή ή δελ έρνπλ ιεθζεί ζην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο, 

ν αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο, ή ν δηακεζνιαβεηήο πνπ 

αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε 

εμαθνινπζεί λα ελεξγεί θαηά ηξφπν ζαθψο δεκηνγφλν γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 

θαηαλαισηψλ ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ζε κεγάιε θιίκαθα, ή γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ αγνξψλ, ε αξκφδηα 

αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο κπνξεί, αθνχ ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα 

ηελ πξφιεςε λέσλ παξαηππηψλ, θαη, εθφζνλ είλαη απφιπηα αλαγθαίν, λα 

απαγνξεχζεη ζηνλ ελ ιφγσ δηακεζνιαβεηή λα ζπλερίζεη λα αζθεί λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ εδάθνπο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. 

▌ 
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Δπηπιένλ, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ή ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ππνδνρήο κπνξεί λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζηελ ΔΑΑΔ θαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηά 

ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1094/2010. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε ΔΑΑΔ κπνξεί λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο 

απνλέκεη ην ελ ιφγσ άξζξν ▌. 

4. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 δελ ζίγνπλ ηελ εμνπζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο λα 

ιακβάλεη θαηάιιεια, θαη πνπ δελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο, κέηξα γηα λα απνηξέςεη ή 

λα ηηκσξήζεη παξαηππίεο πνπ δηαπξάηηνληαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, ζε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ε αλάιεςε άκεζεο δξάζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ππνδνρήο, θαη εθφζνλ ηα ηζνδχλακα κέηξα ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο 

είλαη αλεπαξθή ή αλχπαξθηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα παξεκπφδηζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή, ή δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ 

αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε απφ ηελ άζθεζε λέαο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηεο 

επηθξάηεηάο ηνπο. 

5. Κάζε κέηξν πνπ ιακβάλνπλ νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν αζθαιηζηηθφ ή αληαζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή, ή 

δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή 

δηακεζνιάβεζε θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο 

θαηαγσγήο, ζηελ ΔΑΑΔ θαη ζηελ Δπηηξνπή ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε. 
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Άξζξν 9 

Δμνπζίεο ζε ζρέζε κε εζληθέο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνληαη πξνο ην γεληθφ ζπκθέξνλ 

1. Ζ παξνχζα νδεγία δελ ζίγεη ηελ εμνπζία ησλ θξαηψλ κειψλ ππνδνρήο λα 

ιακβάλνπλ θαηάιιεια,  θαη πνπ δελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο, κέηξα γηα ηελ ηηκσξία 

παξαηππηψλ πνπ δηαπξάηηνληαη ζην έδαθφο ηνπο, νη νπνίεο είλαη αληίζεηεο πξνο 

ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 1, εθφζνλ 

είλαη απφιπηα αλαγθαίν. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα παξεκπφδηζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ 

δηακεζνιαβεηή, ή δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ 

αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε απφ ηελ άζθεζε λέαο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηεο 

επηθξάηεηάο ηνπο. 
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2. Πέξαλ απηνχ, ε παξνχζα νδεγία δελ ζίγεη ηελ εμνπζία ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο λα ιάβεη θαηάιιεια κέηξα γηα λα παξεκπνδίζεη 

δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο λα 

αζθήζεη δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ εδάθνπο ηνπ ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή, φπνπ έρεη εθαξκνγή, ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο, εάλ ε ζρεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαηεπζχλεηαη εμ νινθιήξνπ ή θπξίσο πξνο ην έδαθνο ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ππνδνρήο κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ 

πνπ ζα ίζρπαλ εάλ ν ελ ιφγσ δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ είρε ηελ 

θαηνηθία ηνπ ή ηελ έδξα ηνπ ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο ππνδνρήο θαη, 

επηπξνζζέησο, εάλ ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζέηεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ αγνξψλ ζην θξάηνο κέινο 

ππνδνρήο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, αθνχ ελεκεξψζεη ηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, κπνξεί λα ιάβεη ζε ζρέζε κε ηνλ ελ ιφγσ 

δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. 

Οη ζρεηηθέο αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη λα παξαπέκςνπλ ην δήηεκα ζηελ ΔΑΑΔ 

θαη λα δεηήζνπλ ηε βνήζεηά ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 1094/2010, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε ΔΑΑΔ δχλαηαη λα ελεξγήζεη 

ζχκθσλα κε ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο απνλέκεη ην ελ ιφγσ άξζξν ζε πεξίπησζε 

δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ππνδνρήο θαη 

θαηαγσγήο. 
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Κεθάιαην IV 

▌ Οξγαλσηηθέο απαηηήζεηο  

Άξζξν 10 

Δπαγγεικαηηθέο θαη νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο 

1. Σα θξάηε κέιε θαηαγσγήο δηαζθαιίδνπλ φηη νη δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ θαη 

αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη νη ππάιιεινη ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη 

αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο 

αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ▌ θαηέρνπλ επαξθείο γλψζεηο θαη 

ηθαλφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο επαξθψο ▌. 

2. Σα θξάηε κέιε θαηαγσγήο δηαζθαιίδνπλ φηη νη αζθαιηζηηθνί θαη αληαζθαιηζηηθνί 

δηακεζνιαβεηέο θαη νη ππάιιεινη ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νη ππάιιεινη ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, 

ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο γηα ζπλερή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη 

εμέιημε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν απφδνζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαη ζηε ζρεηηθή αγνξά. 
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Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα θξάηε κέιε θαηαγσγήο δηαζέηνπλ θαη δεκνζηνπνηνχλ 

κεραληζκνχο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ θαη 

ηεο επάξθεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, κε βάζε ηνπιάρηζηνλ 15 ψξεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή εμέιημεο θαη’ έηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε 

ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη, ηνλ ηχπν ηνπ δηαλνκέα, ηνλ ξφιν πνπ αζθνχλ θαη 

ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηειείηαη εληφο ηνπ δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ θαη 

αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ.  

Σα θξάηε κέιε θαηαγσγήο κπνξνχλ λα απαηηνχλ λα απνδεηθλχεηαη ε επηηπρήο 

εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ θαηάξηηζεο θαη εμέιημεο κε ηελ απφθηεζε 

πηζηνπνηεηηθνχ.  
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Σα θξάηε κέιε πξνζαξκφδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη, φζνλ αθνξά ηηο 

γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ δηαλνκέσλ 

αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ  θαη ηα πξντφληα πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν δηαλνκήο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ 

πνπ αζθνχλ ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα. ▌ 

Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα απαηηνχλ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηξίην εδάθην θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ν δηακεζνιαβεηήο λα επηβεβαηψλεη φηη νη 

γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ησλ δηακεζνιαβεηψλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ▌ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη, ελδερνκέλσο, παξέρεη ζε απηνχο ηνπο δηακεζνιαβεηέο κέζα 

θαηάξηηζεο ή επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηηο 

ζρεηηθέο κε ηα πξντφληα πνπ πξνηείλνπλ νη ελ ιφγσ δηακεζνιαβεηέο. 
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Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα κελ εθαξκφδνπλ ηελ παξάγξαθν 1 θαη ην πξψην εδάθην 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζε φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζε 

αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή αζθαιηζηηθφ θαη αληαζθαιηζηηθφ 

δηακεζνιαβεηή θαη πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ θαη 

αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, σζηφζν, ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ζρεηηθά 

πξφζσπα ζηε δηνηθεηηθή δνκή απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα 

γηα ηε δηαλνκή φζνλ αθνξά ηα αζθαιηζηηθά θαη αληαζθαιηζηηθά πξντφληα, θαζψο 

θαη φια ηα άιια πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ θαη 

αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Οη δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζπκκνξθψλνληαη 

πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη επάξθεηαο φπσο 

θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα. 

3. Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε ή ζε αζθαιηζηηθφ θαη αληαζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή θαη αζθνχλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, 

ραίξνπλ θαιήο θήκεο. Χο ειάρηζηε πξνυπφζεζε δηαζέηνπλ ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν ή 

πιεξνχλ άιιε ηζνδχλακε εζληθή απαίηεζε φζνλ αθνξά ζνβαξά πνηληθά αδηθήκαηα 

πνπ ζπλδένληαη είηε κε εγθιήκαηα θαηά ηεο πεξηνπζίαο είηε κε εγθιήκαηα ζρεηηθά 

κε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ έρνπλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε θαηά ην 

παξειζφλ, εθηφο αλ έρνπλ απνθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην. 
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Σα θξάηε κέιε δχλαληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηξίην εδάθην, λα 

επηηξέπνπλ ζηνλ δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ λα εμαθξηβψλεη ηελ θαιή θήκε 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη, θαηά πεξίπησζε, ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπ δηακεζνιαβεηψλ. 

Σα θξάηε κέιε δελ ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηελ απαίηεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζε φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζε 

αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ζε αζθαιηζηηθφ ή αληαζθαιηζηηθφ 

δηακεζνιαβεηή, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε δηαλνκή 

αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα 

πξφζσπα εληφο ηεο δηνίθεζεο πνπ ππέρνπλ επζχλε, θαη ην ηπρφλ άιιν πξνζσπηθφ 

πνπ αζρνιείηαη άκεζα κε ηελ δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ, πιεξνχλ ηελ απαίηεζε απηή. 

Όζνλ αθνξά ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ 

φηη ηα πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα πιεξνχλ ηελ απαίηεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ. 
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4. Οη αζθαιηζηηθνί θαη αληαζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο δηαζέηνπλ αζθάιηζε 

επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο, ε νπνία θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ εδάθνπο 

ηεο Έλσζεο ή νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε εγγχεζε ηεο αζηηθήο επζχλεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ επαγγεικαηηθή ακέιεηα, γηα πνζφ ηνπιάρηζηνλ 1 250 000 EUR αλά 

απαίηεζε θαη 1 850 000 EUR ζπλνιηθά θαη’ έηνο γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο, εθηφο εάλ 

ε ελ ιφγσ αζθάιηζε ή άιιε αλάινγε εγγχεζε παξέρεηαη ήδε απφ αζθαιηζηηθή, 

αληαζθαιηζηηθή ή άιιε επηρείξεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο ελεξγεί, ή απφ ηελ 

νπνία εμνπζηνδνηείηαη λα ελεξγεί ν αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο 

δηακεζνιαβεηήο, ή εάλ ε ελ ιφγσ επηρείξεζε έρεη αλαιάβεη πιήξσο ηελ επζχλε γηα 

ηηο ελέξγεηεο ηνπ δηακεζνιαβεηή. 

5. Σα θξάηε κέιε απαηηνχλ απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε λα δηαζέηνπλ 

αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο ή αληίζηνηρεο εγγπήζεηο ζε χςνο πνπ 

νξίδνπλ ηα θξάηε κέιε αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηα πξντφληα πνπ πσινχληαη θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη. 

5. Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πειαηψλ 

έλαληη αδπλακίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή, ή ηνπ 

δηακεζνιαβεηή πνπ αζθεί σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή 

δηακεζνιάβεζε, λα κεηαβηβάζεη ην αζθάιηζηξν ζηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ή λα 

κεηαβηβάζεη ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο, ή λα πξνβεί ζε επηζηξνθή αζθαιίζηξσλ 

ζηνλ αζθαιηζκέλν. 
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Σα ελ ιφγσ κέηξα κπνξνχλ λα ιάβνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο 

κνξθέο: 

α) ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ ή ζπκβαηηθψλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα 

ρξήκαηα πνπ θαηαβάιιεη ν πειάηεο ζηνλ δηακεζνιαβεηή ινγίδνληαη σο 

θαηαβιεζέληα ζηελ επηρείξεζε, ελψ ηα ρξήκαηα πνπ έρεη θαηαβάιεη ε 

επηρείξεζε ζηνλ δηακεζνιαβεηή δελ ινγίδνληαη σο θαηαβιεζέληα ζηνλ πειάηε 

πξνηνχ απηφο ηα εηζπξάμεη πξαγκαηηθά· 

β) απαίηεζε απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο λα έρνπλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα πνπ αληηζηνηρεί, ζε κφληκε βάζε, ζην 4 % ησλ 

εηήζησλ εηζπξαρζέλησλ αζθαιίζηξσλ, κε ειάρηζην φξην ηα 18 750 EUR· 

γ) απαίηεζε λα κεηαβηβάδνληαη ηα ρξήκαηα ηνπ πειάηε κέζσ απζηεξά 

δηαρσξηζκέλσλ ινγαξηαζκψλ πειαηψλ, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμφθιεζε άιισλ πηζησηψλ ζε πεξίπησζε 

πηψρεπζεο· 

δ) απαίηεζε ζχζηαζεο εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ. 

▌ 
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7. Η ΔΑΑΔ αλαζεσξεί ηαθηηθά ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 6, 

πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη ππφςε ε εμέιημε ηνπ επξσπατθνχ δείθηε ηηκψλ 

θαηαλαισηή, φπσο δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Eurostat. Η πξψηε αλαζεψξεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 θαη θάζε κεηέπεηηα αλαζεψξεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη πέληε έηε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. 

Η ΔΑΑΔ θαηαξηίδεη ζρέδηα ξπζκηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

βαζηθνχ πνζνχ ζε επξψ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 6, θαηά ην πνζνζηφ 

κεηαβνιήο ηνπ δείθηε πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 θαη 31εο Γεθεκβξίνπ 2017 ή 

κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ηεο ηειεπηαίαο αλαζεψξεζεο θαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο λέαο 

αλαζεψξεζεο, θαη κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην πιεζηέζηεξν πνιιαπιάζην ησλ 10 

EUR. 

Η ΔΑΑΔ ππνβάιιεη ηα ελ ιφγσ ζρέδηα ξπζκηζηηθψλ πξνηχπσλ ζηελ Δπηηξνπή έσο 

ηηο 30 Ηνπλίνπ 2018 θαη θάζε κεηέπεηηα ζρέδην ξπζκηζηηθψλ ηερληθψλ πξνηχπσλ 

πέληε έηε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. 

Αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή ε αξκνδηφηεηα λα εγθξίλεη ηα ξπζκηζηηθά πξφηππα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 10 έσο 14 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1094/2010. 

▌ 
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8. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 

θαη 3, νη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο εγθξίλνπλ, εθαξκφδνπλ 

θαη αλαζεσξνχλ ηαθηηθά ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ηνπο θαη ηηο θαηάιιειεο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο. 

Οη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ κηα ιεηηνπξγία γηα 

λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Οη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζεζπίδνπλ, δηαηεξνχλ θαη 

ηεξνχλ επηθαηξνπνηεκέλα αξρεία κε φια ηα ζπλαθή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3. Οη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θνηλνπνηνχλ ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, ην 

φλνκα ηνπ επηθεθαιήο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο εθφζνλ ηνπο δεηεζεί.  
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Άξζξν 11 

Γεκνζίεπζε θαλφλσλ πεξί γεληθνχ ζπκθέξνληνο 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ ηελ ελδεδεηγκέλε δεκνζίεπζε, απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

ηνπο, ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ηνπ γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην εάλ θαη πψο 

επέιεμε ην θξάηνο κέινο λα εθαξκφζεη ηηο απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 29 παξάγξαθνο 3, πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο. 

2. Έλα θξάηνο κέινο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη θαη εθαξκφδεη δηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ηελ δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, πέξαλ εθείλσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα νδεγία, δηαζθαιίδεη φηη ν δηνηθεηηθφο θφξηνο πνπ απνξξέεη απφ ηηο 

δηαηάμεηο απηέο είλαη αλάινγνο ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ. Σν θξάηνο κέινο 

ζπλερίδεη λα παξαθνινπζεί ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη απηέο 

παξακέλνπλ ζχκθσλεο κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν. 

3. Η ΔΑΑΔ ▌πεξηέρεη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν ηνπο ππεξζπλδέζκνπο πξνο ηηο 

ηζηνζειίδεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ, φπνπ δεκνζηεχνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

θαλφλεο πεξί γεληθνχ ζπκθέξνληνο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο επηθαηξνπνηνχληαη απφ ηηο 

εζληθέο αξκφδηεο αξρέο ζε ηαθηηθή βάζε θαη ε ΔΑΑΔ ζέηεη ηηο ελ ιφγσ 

πιεξνθνξίεο ζηνλ δηθηπαθφ ηεο ηφπν ▌ κε φινπο ηνπο εζληθνχο θαλφλεο πεξί 

γεληθνχ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη ζε δηάθνξνπο ζπλαθείο ηνκείο ηνπ 

δηθαίνπ. 
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4. Σα θξάηε κέιε θαζηεξψλνπλ έλα εληαίν ζεκείν επαθήο, επηθνξηηζκέλν κε ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε θαλφλεο πεξί γεληθνχ ζπκθέξνληνο ζην αληίζηνηρν 

θξάηνο κέινο. Σν ελ ιφγσ ζεκείν επαθήο ζα πξέπεη λα είλαη κία θαηάιιειε αξκφδηα 

αξρή. 

5. Η ΔΑΑΔ εμεηάδεη ζε κηα αλαθνξά ηεο  ηνπο θαλφλεο πεξί γεληθνχ ζπκθέξνληνο 

πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηα θξάηε κέιε, φπσο αλαθέξεηαη ζην παξφλ άξζξν, ζην 

πιαίζην ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο, πξηλ απφ …

 θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή.  

Άξζξν 12 

Αξκφδηεο αξρέο 

1. Σα θξάηε κέιε νξίδνπλ ηηο αξκφδηεο αξρέο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Δλεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή 

ζρεηηθά, αλαθέξνληαο ηελ ελδερφκελε θαηαλνκή απηψλ ησλ θαζεθφλησλ. 

                                                 

  ΔΔ λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: ηξία έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο. 
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2. Οη αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη είηε 

δεκφζηεο αξρέο είηε νξγαληζκνί πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ην εζληθφ δίθαην ή απφ 

δεκφζηεο αξρέο ξεηψο εμνπζηνδνηεκέλεο πξνο ηνχην απφ ην εζληθφ δίθαην. Γελ είλαη 

αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο ζηα κέιε ησλ νπνίσλ 

άκεζα ή έκκεζα πεξηιακβάλνληαη αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή 

αζθαιηζηηθνί ή αληαζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

δπλαηφηεηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αξκνδίσλ αξρψλ θαη άιισλ νξγάλσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο απηφ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1. 

3. Οη αξκφδηεο αξρέο δηαζέηνπλ φιεο ηηο εμνπζίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο δπλάκεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Κάζε θξάηνο κέινο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο αξκφδηεο αξρέο ζηελ επηθξάηεηά 

ηνπ, δηαζθαιίδεη ηε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψλνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ. 
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Άξζξν 13 

πλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ 

1. Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

αληαιιάζζνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ θαη 

αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο. 

2. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηεξγαζία εγγξαθήο ζην κεηξψν θαη ζε δηαξθή βάζε, νη 

αξκφδηεο αξρέο αληαιιάζζνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ θαιή θήκε, 

ηηο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ησλ δηαλνκέσλ αζθαιηζηηθψλ θαη 

αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. 

3. Οη αξκφδηεο αξρέο αληαιιάζζνπλ επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο δηαλνκείο 

αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί 

θχξσζε ή άιιν κέηξν πνπ πξνβιέπεηαη ζην θεθάιαην VII θαη νη πιεξνθνξίεο απηέο 

ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δηαγξαθή απφ ην κεηξψν ησλ ελ ιφγσ 

δηαλνκέσλ. ▌ 

4. Όια ηα πξφζσπα πνπ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ ή λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία νθείινπλ λα ηεξνχλ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην, 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 64 ηεο νδεγίαο 2009/138/ΔΚ. 
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Άξζξν 14 

Αηηηάζεηο 

Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο 

πειάηεο θαη άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο, θαη εηδηθφηεξα ζηηο ελψζεηο θαηαλαισηψλ, λα 

ππνβάιινπλ αηηηάζεηο θαηά ησλ δηαλνκέσλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, παξέρνληαη απαληήζεηο ζηηο αηηηάζεηο. 

Άξζξν 15 

Δμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

1. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη έρνπλ ζεζπηζηεί νη δένπζεο, απνηειεζκαηηθέο, 

ακεξφιεπηεο, θαη αλεμάξηεηεο εμσδηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο θαηαγγειηψλ 

θαη πξνζθπγήο γηα ηελ ▌ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ πειαηψλ θαη δηαλνκέσλ 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ φζνλ αθνξά ηα εθ ηεο παξνχζαο νδεγίαο δηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ελσζηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία, κέζσ 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θνξέσλ θαηά πεξίπησζε. Σα θξάηε κέιε 

εμαζθαιίδνπλ ▌ φηη νη δηαδηθαζίεο απηέο εθαξκφδνληαη ζηνπο δηαλνκείο 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ θνξέα επεθηείλεηαη ζε 

απηνχο, θαηά ησλ νπνίσλ είρε θηλεζεί ε δηαδηθαζία. 
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2. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίιπζε δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα νδεγία. 

Άξζξν 16 

Πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο δηακεζνιαβεηψλ  

Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη, θαηά ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ή 

αληαζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ή ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ αζθνχλ σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ δηακεζνιάβεζε, νη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη νη δηακεζνιαβεηέο, λα πξνζθεχγνπλ ζηηο ππεξεζίεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ 

θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ κφλν ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε κεηξψν αζθαιηζηηθψλ θαη 

αληαζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ αζθνχλ σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, ή ησλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ 

αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε θαη πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 3. 
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Κεθάιαην V 

Απαηηήζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη θαλφλεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο  

Άξζξν 17 

Γεληθέο αξρέο 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο ή νη δηαλνκείο 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαηά ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ελεξγνχλ πάληνηε κε έληηκν, ακεξφιεπην θαη 

επαγγεικαηηθφ ηξφπν, κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ηνπο. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο νδεγίαο 2005/29/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
1
, ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο νδεγίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

αλαθνηλψζεσλ, πνπ απεπζχλνληαη απφ δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζε 

πειάηεο ή δπλεηηθνχο πειάηεο, είλαη ακεξφιεπηεο, ζαθείο θαη κε παξαπιαλεηηθέο. 

Οη δηαθεκηζηηθέο αλαθνηλψζεηο πάληνηε αλαγλσξίδνληαη ζαθψο σο ηέηνηεο. 

                                                 
1
  Οδεγία 2005/29/EK ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο 

Μαΐνπ 2005, γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο 
θαηαλαισηέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 
84/450/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ 97/7/ΔΚ, 98/27/ΔΚ, 2002/65/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
2006/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ («Οδεγία γηα ηηο 
αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο») (ΔΔ L 149, 11.6.2005, ζ. 22). 
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3. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ δελ 

ακείβνληαη νχηε ακείβνπλ ή αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο, θαηά 

ηξφπν πνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην θαζήθνλ ηνπο λα ελεξγνχλ πξνο ην 

ζπκθέξνλ ησλ πειαηψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ 

δελ πξνβαίλεη ζε θακία ξχζκηζε ππφ ηε κνξθή ακνηβψλ, ζηφρσλ πσιήζεσλ ή ππφ 

άιιε κνξθή, πνπ ζα απνηεινχζε θίλεηξν γηα ηνλ ίδην ή ηνπο ππαιιήινπο ηνπ λα 

ζπζηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ πξντφλ ζε πειάηε, ελψ ν δηαλνκέαο 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθφ αζθαιηζηηθφ 

πξντφλ ην νπνίν ζα ηθαλνπνηνχζε θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

Άξζξν 18 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε 

Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη: 

α) εγθαίξσο πξηλ απφ ηε ζχλαςε κηαο ζχκβαζεο αζθάιηζεο, ν αζθαιηζηηθφο 

δηακεζνιαβεηήο ▌ πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο γλσζηνπνηήζεηο ζηνπο πειάηεο ηνπ: 

i) ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ηε δηεχζπλζή ηνπ θαη ην γεγνλφο φηη είλαη αζθαιηζηηθφο 

δηακεζνιαβεηήο·  

ii) αλ παξέρεη ▌ ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηα πσινχκελα αζθαιηζηηθά πξντφληα·  
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iii) ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο 

πειάηεο θαη άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο λα ππνβάιινπλ αηηηάζεηο γηα ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο ▌ δηακεζνιαβεηέο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15· 

iv) ην κεηξψν ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο θαη ηα κέζα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

εγγξαθήο ηνπ· θαη 

v) αλ ν δηακεζνιαβεηήο εθπξνζσπεί ηνλ πειάηε ή ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ θαη εμ 

νλφκαηνο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο· 

β) εγθαίξσο πξηλ απφ ηε ζχλαςε αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε 

▌ πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο γλσζηνπνηήζεηο ζηνπο πειάηεο ηεο: 

i) ηελ ηαπηφηεηά ηεο, ηε δηεχζπλζή ηεο θαη ην γεγνλφο φηη είλαη αζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε·  

ii) αλ παξέρεη ▌ ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηα πσινχκελα αζθαιηζηηθά πξντφληα·  

iii) ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο 

πειάηεο θαη άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο λα ππνβάιινπλ αηηηάζεηο γηα ηηο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15. 
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Άξζξν 19 

πγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη δηαθάλεηα  

1. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη, εγθαίξσο πξηλ απφ ηε ζχλαςε κηαο ζχκβαζεο 

αζθάιηζεο, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ▌ παξέρεη ζηνλ πειάηε ηηο αθφινπζεο 

ηνπιάρηζηνλ πιεξνθνξίεο: 

α) εάλ θαηέρεη νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή πνπ λα ππεξβαίλεη ην 

10% ή πεξηζζφηεξν ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ηνπ θεθαιαίνπ ζπγθεθξηκέλεο 

αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο· 

β) εάλ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθήο επηρείξεζε ή κεηξηθή επηρείξεζεο 

ζπγθεθξηκέλεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαηέρεη νπνηαδήπνηε άκεζε ή 

έκκεζε ζπκκεηνρή πνπ λα ππεξβαίλεη ην 10% ή πεξηζζφηεξν ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή· 

γ) ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλφκελε ζχκβαζε ή ηε ζχκβαζε γηα ηελ νπνία παξέρεη 

ζπκβνπιή, γηα ην θαηά πφζνλ: 

i) παξέρεη ζπκβνπιέο βάζεη ακεξφιεπηεο θαη πξνζσπηθήο αλάιπζεο·  
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ii) έρεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα αζθεί δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ απνθιεηζηηθά κε κία ή πεξηζζφηεξεο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ζε απηή δε ηελ πεξίπησζε ηνλ ελεκεξψλεη 

γηα ηηο επσλπκίεο ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ· ή 

iii) δελ έρεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα αζθεί δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ απνθιεηζηηθά κε κία ή πεξηζζφηεξεο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη δελ παξέρεη ζπκβνπιέο βάζεη 

ακεξφιεπηεο θαη πξνζσπηθήο αλάιπζεο, ζε απηή δε ηελ πεξίπησζε ηνλ 

ελεκεξψλεη γηα ηηο επσλπκίεο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο 

νπνίεο δχλαηαη λα αζθεί θαη φλησο αζθεί επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο·  

δ) ηε θχζε ηεο ακνηβήο πνπ ιακβάλεη ζε ζρέζε κε ηελ ζχκβαζε αζθάιηζεο· 

ε) ζε ζρέζε κε ηελ ζχκβαζε αζθάιηζεο, αλ εξγάδεηαη: 

i) βάζεη ακνηβήο, δειαδή ε ακνηβή θαηαβάιιεηαη απεπζείαο απφ ηνλ 

πειάηε·  

ii) βάζεη πξνκήζεηαο θάζε είδνπο, δειαδή ε ακνηβή πεξηιακβάλεηαη ζην 

αζθάιηζηξν·  

iii) βάζεη άιινπ ηχπνπ ακνηβήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε είδνπο 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο, πνπ πξνηείλεηαη ή παξέρεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

ζχκβαζε αζθάιηζεο· ή 

iv) βάζεη ζπλδπαζκνχ νηνπδήπνηε ηχπνπ ακνηβήο νξίδεηαη ζηα ζεκεία i), 

ii) θαη iii)· 
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2. Όηαλ ε ακνηβή πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη απεπζείαο απφ ηνλ πειάηε, ν 

αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ην πνζφ ηεο ακνηβήο ή, 

αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, γηα ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο. 

3. Δάλ ν πειάηεο πξαγκαηνπνηεί πιεξσκέο εθηφο ησλ ηξερφλησλ αζθαιίζηξσλ θαη 

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πιεξσκψλ δπλάκεη ηεο ζχκβαζεο αζθάιηζεο κεηά ηε 

ζχλαςή ηεο, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ηνπ γλσζηνπνηεί επίζεο, γηα 

θαζεκία απφ ηηο ελ ιφγσ κεηαγελέζηεξεο πιεξσκέο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη 

λα ηνπ δηαβηβάδεη ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν. 

4. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη εγθαίξσο πξηλ απφ ηε ζχλαςε αζθαιηζηηθήο 

ζχκβαζεο, θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θνηλνπνηεί ζηνλ πειάηε ηεο ηε θχζε ηεο 

ακνηβήο πνπ ιακβάλνπλ νη ππάιιεινί ηεο ζε ζρέζε κε ηελ ζχκβαζε αζθάιηζεο. 

5. Δάλ ν πειάηεο πξαγκαηνπνηεί πιεξσκέο, εθηφο ησλ ηξερφλησλ αζθαιίζηξσλ θαη 

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πιεξσκψλ, δπλάκεη ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο κεηά ηε 

ζχλαςή ηεο, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ▌ ηνπ γλσζηνπνηεί επίζεο, γηα θαζεκία απφ 

ηηο ελ ιφγσ κεηαγελέζηεξεο πιεξσκέο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ηνπ δηαβηβάδεη 

ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν. 

▌ 
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Άξζξν 20 

Παξνρή ζπκβνπιψλ θαη πξφηππα πσιήζεσλ ζε πεξίπησζε κε παξνρήο ζπκβνπιψλ  

1. Πξηλ απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο αζθάιηζεο, ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ 

πξνζδηνξίδεη, βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έιαβε απφ ηνλ πειάηε, ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη παξέρεη ζηνλ πειάηε αληηθεηκεληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ ζε κνξθή θαηαλνεηή πνπ λα επηηξέπεη 

ζηνλ πειάηε λα ιάβεη ελήκεξε απφθαζε. 

Κάζε πξνηεηλφκελε ζχκβαζε είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

πειάηε. 

Όηαλ παξέρνληαη ζπκβνπιέο πξηλ απφ ηε ζχλαςε νηαζδήπνηε ζπγθεθξηκέλεο 

ζχκβαζεο, ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ παξέρεη ζηνλ πειάηε 

εμαηνκηθεπκέλε ζχζηαζε ζηελ νπνία εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ηθαλνπνηεί θαιχηεξα ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

πειάηε. 

2. Οη δηεπθξηλίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ▌ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα 

κε ηνλ ζχλζεην ραξαθηήξα ηνπ πξνηεηλφκελνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηνλ ηχπν 

ηνπ πειάηε. 
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3. Όηαλ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ▌ πιεξνθνξεί ηνλ πειάηε φηη παξέρεη 

ζπκβνπιέο βάζεη ακεξφιεπηεο θαη πξνζσπηθήο αλάιπζεο, νθείιεη λα ηηο παξέρεη 

βάζεη αλάιπζεο επαξθψο κεγάινπ αξηζκνχ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπζηήζεη πξνζσπηθά, ζχκθσλα 

κε επαγγεικαηηθά θξηηήξηα, ηελ ζχκβαζε αζθάιηζεο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη 

θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

4. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 183 θαη 184 ηεο νδεγίαο 2009/138/ΔΚ, πξηλ απφ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ παξέρνληαη ή φρη ζπκβνπιέο θαη 

αλεμαξηήησο ηνπ αλ ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ είλαη κέξνο ηνπ παθέηνπ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 25 ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ παξέρεη 

ζηνλ θαηαλαισηή ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ ζε κνξθή 

θαηαλνεηή ψζηε ν θαηαλαισηήο λα κπνξεί λα ιάβεη ελήκεξε απφθαζε, 

ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηνλ ζχλζεην ραξαθηήξα ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

πξντφληνο θαη ηνλ ηχπν ηνπ θαηαλαισηή. 

5. ε ζρέζε κε ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο δεκηψλ 

φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηεο νδεγίαο 2009/138/ΔΚ, νη πιεξνθνξίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ παξέρνληαη κε 

ηππνπνηεκέλν έγγξαθν πιεξνθνξηψλ γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ, ζε ραξηί ή ζε 

άιιν κφληκν ππφζεκα. 
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6. Σν έγγξαθν πιεξνθνξηψλ γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ 

παξαγσγφ ηνπ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο δεκηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 5. 

7. Σν έγγξαθν πιεξνθνξηψλ γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ: 

α) είλαη ζχληνκν θαη ρσξηζηφ έγγξαθν, 

β) παξνπζηάδεηαη θαη είλαη δηακνξθσκέλν έηζη ψζηε λα είλαη ζαθέο θαη 

επαλάγλσζην, κε ραξαθηήξεο αλαγλψζηκνπ κεγέζνπο,  

γ) δελ είλαη ιηγφηεξν θαηαλνεηφ ζε πεξίπησζε πνπ αξρηθά ήηαλ έγρξσκν θαη 

εθηππψλεηαη ή αληηγξάθεηαη ζε θσηνηππηθφ κεράλεκα ζε αζπξφκαπξε 

κνξθή, 

δ) ζπληάζζεηαη ζηηο επίζεκεο γιψζζεο ή ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κέξνο ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ θπθινθνξεί ην 

αζθαιηζηηθφ πξντφλ ή, εάλ ζπκθσλήζνπλ ν θαηαλαισηήο θαη ν δηαλνκέαο, 

ζε άιιε γιψζζα, 
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ε) είλαη αθξηβέο θαη κε παξαπιαλεηηθφ, 

ζη) θέξεη ηνλ ηίηιν «έγγξαθν πιεξνθνξηψλ γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ» ζην 

πάλσ κέξνο ηεο πξψηεο ζειίδαο, 

δ) πεξηιακβάλεη δήισζε φηη νη πιήξεηο πξνζπκβαηηθέο θαη ζπκβαηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ παξέρνληαη ζε άιια έγγξαθα. 

Σα θξάηε κέιε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέπνπλ φηη ην ελεκεξσηηθφ έγγξαθν 

γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ παξέρεηαη καδί κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε άιιεο ζρεηηθέο ελσζηαθέο ή εζληθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ. 

8. Σν έγγξαθν πιεξνθνξηψλ γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 

α) πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηχπν ηεο αζθάιηζεο· 

β) πεξίιεςε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θχξησλ 

αζθαιηδνκέλσλ θηλδχλσλ, ηνπ αζθαιηδνκέλνπ πνζνχ θαη, φπνπ έρεη 

εθαξκνγή, ηνπ γεσγξαθηθνχ πεδίνπ θαη πεξίιεςε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

απνθιείνληαη· 



 

RR\1077485EL.doc 105/163 PE569.792v01-00 

 EL 

γ) ιεπηνκέξεηεο θαη δηάξθεηα θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ· 

δ) θχξηεο εμαηξέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ απαηηήζεηο· 

ε) ππνρξεψζεηο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο· 

ζη) ππνρξεψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο· 

δ) ππνρξεψζεηο ζε πεξίπησζε απαίηεζεο απνδεκίσζεο· 

ε) ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκεξνκεληψλ 

έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ζχκβαζεο· 

ζ) ηνλ ηξφπν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. 

9. Ζ ΔΑΑΔ, θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηηο εζληθέο αξρέο θαη κεηά ηε δηεμαγσγή 

ειέγρσλ ηθαλνπνίεζεο θαηαλαισηψλ, αλαπηχζζεη ζρέδην εθηειεζηηθψλ ηερληθψλ 

πξνηχπσλ φζνλ αθνξά ηελ ηππνπνηεκέλε κνξθή ηεο παξνπζίαζεο ηνπ εγγξάθνπ 

πιεξνθνξηψλ γηα ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ ζην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο 

ηεο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 8.  

Ζ ΔΑΑΔ ππνβάιιεη ηα ελ ιφγσ ζρέδηα εθηειεζηηθψλ ηερληθψλ πξνηχπσλ ζηελ 

Δπηηξνπή έσο ηηο …

. 

Αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή ε εμνπζία λα εγθξίλεη ηα εθηειεζηηθά ηερληθά πξφηππα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 1094/2010. 

                                                 

  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο 

ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 
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Άξζξν 21 

Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε  

Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ σο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε ζπκκνξθψλνληαη πξνο ην 

άξζξν 18 ζηνηρείν α) ζεκεία i), iii) θαη iv) θαη ην άξζξν 19 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ). 

Άξζξν 22 

Δμαηξέζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ξήηξα επειημίαο  

1. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 18, 19 θαη 20 δελ ρξεηάδεηαη λα 

παξέρνληαη φηαλ ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο 

δηαλνκήο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιηζε κεγάισλ θηλδχλσλ θαη ζηελ πεξίπησζε 

δηαλνκήο απφ αληαζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο ή αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

▌. 

Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 29 θαη 30 ηεο παξνχζαο νδεγίαο δελ ρξεηάδεηαη λα παξέρνληαη ζε 

επαγγεικαηία πειάηε φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 ζεκείν 10 ηεο 

νδεγίαο 2014/65/ΔΔ. 
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2. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ζε ηζρχ ή λα εηζάγνπλ απζηεξφηεξεο 

δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνβιεπφκελεο ζην παξφλ θεθάιαην 

πιεξνθφξεζεο, εθφζνλ νη δηαηάμεηο απηέο είλαη ζπκβαηέο κε ην θνηλνηηθφ δίθαην. Σα 

θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ ΔΑΑΔ θαη ζηελ Δπηηξνπή ηηο ελ ιφγσ εζληθέο 

δηαηάμεηο.  

Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ επίζεο ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη 

νη αξκφδηεο αξρέο ηνπο δεκνζηνπνηνχλ κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην εάλ θαη πψο ην θξάηνο κέινο έρεη επηιέμεη λα εθαξκφζεη 

απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν. 

Δηδηθφηεξα, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ππνρξεσηηθέο ηηο ζπκβνπιέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 20 παξάγξαθνο 1 ηξίην εδάθην φηαλ πξφθεηηαη γηα ηηο 

πσιήζεηο νηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο, ή γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ελ ιφγσ απζηεξφηεξεο εζληθέο δηαηάμεηο, 

κεηαμχ άιισλ θαη εθείλνη πνπ εξγάδνληαη ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή ηεο ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο, φηαλ ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο 

αζθάιηζεο κε πειάηεο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζην ελ ιφγσ θξάηνο 

κέινο. 
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3. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα πεξηνξίδνπλ ή λα απαγνξεχνπλ ηελ απνδνρή ή 

είζπξαμε ακνηβψλ, πξνκεζεηψλ ή άιισλ ρξεκαηηθψλ ή κε ρξεκαηηθψλ 

σθειεκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη ή παξέρνληαη ζε δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ απφ ηξίην ή απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, ζε ζρέζε 

κε ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. 

4. Η ΔΑΑΔ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη πςειφ επίπεδν δηαθάλεηαο κε θάζε 

θαηάιιειν κέζν, κεξηκλά ψζηε νη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ιακβάλεη ζρεηηθά κε ηηο 

εζληθέο δηαηάμεηο λα γλσζηνπνηνχληαη επίζεο ζηνπο πειάηεο, θαζψο θαη ζηνπο 

δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. 

5. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη φηαλ ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ππνρξεσηηθψλ επαγγεικαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

ζπκθσληψλ, θαη ν εξγαδφκελνο γίλεηαη κέινο κηαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο ρσξίο λα 

έρεη ιάβεη κεκνλσκέλε απφθαζε λα πξνζρσξήζεη ζε απηήλ, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν παξέρνληαη ζηνλ εξγαδφκελν ακέζσο κεηά ηελ 

πξνζρψξεζή ηνπ ζηε ζρεηηθή ζπκθσλία.  
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Άξζξν 23 

Όξνη ελεκέξσζεο 

1. Κάζε πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 18, 19, 20 θαη 29 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο πειάηεο:  

α) γξαπηψο· 

β) κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηή απφ ηνλ πειάηε· ▌ 

γ) ζε επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν επξίζθεηαη ν θίλδπλνο ή 

ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο αζθαιηζηηθήο ππνρξέσζεο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

γιψζζα έρνπλ ζπκθσλήζεη κεηαμχ ηνπο νη αληηζπκβαιιφκελνη· θαη 

δ)  δσξεάλ. 

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 18, 19, 20 θαη 29 κπνξνχλ λα παξέρνληαη 

ζηνλ πειάηε ζε έλα απφ ηα αθφινπζα κέζα:  

α) ζε κφληκν ππφζεκα πιελ ηνπ ραξηηνχ, φηαλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ· ή 

β) κέζσ δηθηπαθνχ ηφπνπ, φηαλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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3. Χζηφζν, φηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 18, 19, 20 θαη 29 

παξέρνληαη ζε κφληκν ππφζεκα πιελ ηνπ ραξηηνχ ή κέζσ δηθηπαθνχ ηφπνπ, 

παξέρεηαη ζηνλ πειάηε έληππν αληίγξαθν θαηφπηλ αηηήζεσο θαη δσξεάλ.  

4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 18, 19, 20 θαη 29 κπνξνχλ λα 

παξέρνληαη ζε ζηαζεξφ ππφζεκα πιελ ηνπ ραξηηνχ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

α) ε ρξήζε ηνπ κφληκνπ ππνζέκαηνο είλαη θαηάιιειε ζην πιαίζην ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ηνπ δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηνπ πειάηε· θαη  

β) ζηνλ πειάηε έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ πιεξνθφξεζεο ζε ραξηί 

θαη ζε κφληκν ππφζεκα, θαη απηφο έρεη επηιέμεη ην ελ ιφγσ άιιν ππφζεκα. 

5. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 18, 19, 20 θαη 29 κπνξνχλ λα 

παξέρνληαη κέζσ δηθηπαθνχ ηφπνπ, αλ απεπζχλνληαη πξνζσπηθά ζηνλ πειάηε ή 

εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

α) ε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 18, 19, 20 θαη 29 

κέζσ δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη θαηάιιειε ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ηνπ δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ 

πειάηε·  
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β) ν πειάηεο έρεη ζπλαηλέζεη γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα άξζξα 18, 19, 20 θαη 29 κέζσ δηθηπαθνχ ηφπνπ· 

γ) ζηνλ πειάηε έρεη θνηλνπνηεζεί ειεθηξνληθά ε δηεχζπλζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

θαη ην ζεκείν ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ φπνπ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 18, 19, 20 θαη 29· 

δ) δηαζθαιίδεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 18, 19, 20 θαη 

29 παξακέλνπλ πξνζβάζηκεο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

είλαη εχινγν λα ρξεηάδεηαη λα ηηο ζπκβνπιεχεηαη ν πειάηεο. 

6. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5, ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε κφληκν 

ππφζεκα πιελ ηνπ ραξηηνχ ή κέζσ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζεσξείηαη θαηάιιειε, ζην 

πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ηνπ δηαλνκέα αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηνπ πειάηε, εάλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ 

φηη ν πειάηεο έρεη ηαθηηθή πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Η παξνρή απφ ηνλ πειάηε 

δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ.  
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7. ηελ πεξίπησζε αζθάιηζεο κέζσ ηειεθψλνπ, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη 

πξνεγνπκέλσο ζηνλ πειάηε, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ πιεξνθνξηψλ γηα ην 

αζθαιηζηηθφ πξντφλ, ζπλάδνπλ πξνο ηνπο ελσζηαθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ εμ 

απνζηάζεσο εκπνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. 

Δπηπιένλ, αθφκε θη αλ ν πειάηεο έρεη επηιέμεη λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζε άιιν 

κφληκν ππφζεκα πιελ ηνπ ραξηηνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, παξέρνληαη ζηνλ 

πειάηε πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ή ηελ παξάγξαθν 2, ακέζσο 

κεηά ηε ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο. 

Άξζξν 24 

Γηαζηαπξνχκελεο πσιήζεηο  

1. Όηαλ ▌ έλα αζθαιηζηηθφ πξντφλ πξνζθέξεηαη απφ θνηλνχ κε ζπκπιεξσκαηηθφ 

πξντφλ ή κε κηα ππεξεζία πνπ δελ είλαη ηδησηηθή αζθάιηζε, σο κέξνο παθέηνπ ή 

ηεο ίδηαο ζπκθσλίαο, ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ▌ ελεκεξψλεη ηνλ 

πειάηε εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αγνξάο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 

▌ ρσξηζηά θαη, εάλ ππάξρεη, παξέρεη επαξθή πεξηγξαθή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζπκθσλίαο ή ηνπ παθέηνπ θαζψο θαη ρσξηζηή ηεθκεξίσζε γηα ην 

θφζηνο θαη ηηο ρξεψζεηο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ.  
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2. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, θαη φηαλ ν θίλδπλνο ή ε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηε ζπκθσλία ή ην παθέην πνπ 

πξνζθέξεηαη ζε πειάηε δηαθέξεη απφ ηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε θάζε 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ρσξηζηά, ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ παξέρεη 

επαξθή πεξηγξαθή ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπκθσλίαο ή ηνπ παθέηνπ 

θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κεηαβάιιεη ηνλ θίλδπλν ή ηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε. 

3. Όηαλ έλα αζθαιηζηηθφ πξντφλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ αγαζνχ ή ππεξεζίαο πνπ δελ 

είλαη ηδησηηθή αζθάιηζε, σο κέξνο παθέηνπ ή ηεο ίδηαο ζπκθσλίαο, ν δηαλνκέαο 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη ην 

αγαζφ ή ηελ ππεξεζία ρσξηζηά. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη φηαλ 

έλα αζθαιηζηηθφ πξντφλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ζε επελδπηηθή ππεξεζία 

δξαζηεξηφηεηα φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 ζεκείν 2 ηεο νδεγίαο 

2014/65/ΔΔ, ζε ζχκβαζε πίζησζεο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ζεκείν 3 ηεο 

νδεγίαο 2014/17/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
, ή 

ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ζεκείν 3 ηεο νδεγίαο 

2014/92/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
2
. 

                                                 
1
  Οδεγία 2014/17/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 4εο 

Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο πίζησζεο γηα θαηαλαισηέο γηα 
αθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 
2008/48/ΔΚ θαη 2013/36/EE θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1093/2010 (ΔΔ L 60, 
28.2.2014, ζ. 34). 

2
  Οδεγία 2014/92/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο 

Ηνπιίνπ 2014 , γηα ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ηειψλ πνπ ζπλδένληαη κε ινγαξηαζκνχο 
πιεξσκψλ, ηελ αιιαγή ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε 
ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά (ΔΔ L 257, 28.8.2014, ζ. 
214) 
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4. Η ΔΑΑΔ κπνξεί λα θαηαξηίζεη ▌ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 

ηελ επνπηεία ησλ δηαζηαπξνχκελσλ πσιήζεσλ, πξνζδηνξίδνληαο ▌ θαηαζηάζεηο 

ζηηο νπνίεο νη πξαθηηθέο ησλ δηαζηαπξνχκελσλ πσιήζεσλ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 17. 

5. Σν παξφλ άξζξν δελ εκπνδίδεη ηε δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ παξέρνπλ 

θάιπςε γηα δηάθνξνπο ηχπνπο θηλδχλσλ (αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνιιαπιψλ 

θηλδχλσλ). 

6. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3, ηα θξάηε κέιε 

εμαζθαιίδνπλ φηη ν δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πξνζδηνξίδεη ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε ζε ζρέζε κε ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ παθέηνπ ή ηεο ίδηαο ζπκθσλίαο. 

7. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ή λα ζεζπίδνπλ πξφζζεηα απζηεξφηεξα 

κέηξα ή λα παξεκβαίλνπλ ρσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε, κε ζθνπφ λα απαγνξεχνπλ 

ηελ πψιεζε ηδησηηθήο αζθάιηζεο καδί κε άιιε ζπκπιεξσκαηηθή ππεξεζία ή 

πξντφλ πνπ δελ είλαη αζθάιηζε, σο κέξνο παθέηνπ ή ηεο ίδηαο ζπκθσλίαο, φηαλ 

κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη ηέηνηεο πξαθηηθέο είλαη επηδήκηεο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο. 
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Άξζξν 25 

Δπνπηεία πξντφλησλ θαη απαηηήζεηο δηαθπβέξλεζεο 

1. Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη νη δηακεζνιαβεηέο πνπ δεκηνπξγνχλ 

αζθαιηζηηθφ πξντφλ πξνο πψιεζε ζε πειάηεο, δηαζέηνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

επαλεμεηάδνπλ δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε θάζε αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο ή ησλ 

ζεκαληηθψλ πξνζαξκνγψλ πθηζηάκελνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο, πξηλ ην 

πξνσζήζνπλ ζηελ αγνξά ή ην δηαλείκνπλ ζε πειάηεο. 

Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο πξντφλησλ είλαη θαηάιιειε θαη αλάινγε πξνο ηε θχζε ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο. 

Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο πξντφλησλ πξνζδηνξίδεη θαη εληνπίδεη ζπγθεθξηκέλε 

αγνξά-ζηφρν γηα θάζε πξντφλ θαη δηαζθαιίδεη φηη φινη νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη 

κε απηή ηελ πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρν αμηνινγνχληαη, θαη φηη ε ζθνπνχκελε 

ζηξαηεγηθή δηαλνκήο είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρν θαη 

ιακβάλεη εχινγα κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ δηαλέκεηαη 

ζηελ πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρν. 
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Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαηαλνεί πιήξσο θαη αλαζεσξεί ηαθηηθά ηα 

αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ή πξνσζεί ζηελ αγνξά, ιακβάλνληαο ππφςε 

θάζε γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ζνβαξά ηνλ δπλεηηθφ θίλδπλν γηα ηελ 

πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρν, κε ζθνπφ λα αμηνινγεί ηνπιάρηζηνλ θαηά πφζν ην 

αζθαιηζηηθφ πξντφλ ζπλερίδεη λα είλαη ζπλεπέο κε ηηο αλάγθεο ηεο 

πξνζδηνξηζκέλεο αγνξάο-ζηφρνπ θαη θαηά πφζν ε ζθνπνχκελε ζηξαηεγηθή 

δηαλνκήο ζπλερίδεη λα είλαη ε θαηάιιειε. 

Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη δηακεζνιαβεηέο πνπ δεκηνπξγνχλ 

αζθαιηζηηθά πξντφληα, ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ δηαλνκέσλ φιεο ηηο θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αζθαιηζηηθφ πξντφλ θαη ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο 

πξντφλησλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζδηνξηζκέλε αγνξά ζηφρνπ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο. 

Αλ έλαο δηαλνκέαο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πξνζθέξεη ζπκβνπιέο γηα 

αζθαιηζηηθά πξντφληα ή πξνηείλεη αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ δελ δεκηνπξγεί ν 

ίδηνο, δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο γηα λα ιακβάλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην πέκπην εδάθην θαη λα θαηαλνεί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πξνζδηνξηζκέλε αγνξά-ζηφρν γηα θάζε αζθαιηζηηθφ 

πξντφλ. 
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2. Αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή ε εμνπζία λα εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 γηα ηνλ πεξαηηέξσ πξνζδηνξηζκφ ησλ αξρψλ πνπ 

νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν, ιακβάλνληαο ππφςε θαη’ αλαινγία ηηο αζθνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηε θχζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη θαη ηε 

θχζε ηνπ δηαλνκέα. 

3. Οη πνιηηηθέο, νη δηαδηθαζίεο θαη νη ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν 

ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε θάζε άιιεο ππνρξέσζεο δπλάκεη ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλνπνίεζε, ηελ 

θαηαιιειφηεηα ή ζπκβαηφηεηα, ηελ ηαπηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ 

ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη κε ηηο αληηπαξνρέο. 

4. Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη ζε αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ απνηεινχληαη απφ 

αζθάιηζε κεγάισλ θηλδχλσλ. 
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Κεθάιαην VI 

Πξφζζεηεο απαηηήζεηο ▌ ζε ζρέζε κε βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε επελδπηηθά πξντφληα 

Άξζξν 26 

Πεδίν εθαξκνγήο πξφζζεησλ απαηηήζεσλ 

Σν παξφλ θεθάιαην θαζνξίδεη πξφζζεηεο απαηηήζεηο ζε εθείλεο πνπ ηζρχνπλ γηα 

δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 17, 18, 19 θαη 20, 

φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ αζθνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ 

πψιεζε βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε επελδπηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο εμήο: 

α) αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή· 

β) αζθαιηζηηθή επηρείξεζε. 
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Άξζξν 27 

Πξφιεςε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ 

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 17, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε πνπ αζθεί ηε δηαλνκή επελδπηηθψλ πξντφλησλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε 

δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθέο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο κε ζθνπφ 

λα ιακβάλεη φια ηα εχινγα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 28, ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ δπζκελψο ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ 

ηνπ/ηεο. Οη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο είλαη αλάινγεο πξνο ηηο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ηα 

αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ πσινχληαη θαη ηε θχζε ηνπ δηαλνκέα. 

Άξζξν 28 

πγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη νη 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ απηψλ ησλ ηδίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηεπζπληψλ ηνπο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ▌, ή θάζε πξνζψπνπ πνπ ζπλδέεηαη καδί 

ηνπο άκεζα ή έκκεζα κε ζρέζε ειέγρνπ, θαη ησλ πειαηψλ ηνπο, ή κεηαμχ δχν 

πειαηψλ ηνπο, θαηά ηελ άζθεζε νησλδήπνηε δξαζηεξηνηήησλ δηαλνκήο 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ.  
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2. Αλ νη νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδεη ν αζθαιηζηηθφο 

δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ δελ επαξθνχλ γηα λα εμαζθαιηζηεί κε 

εχινγε βεβαηφηεηα φηη ζα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο βιάβεο ζηα ζπκθέξνληα ησλ 

πειαηψλ ▌, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε 

γλσζηνπνηεί ζαθψο ζηνλ πειάηε ηε γεληθή θχζε ή ηηο πεγέο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ζπκθεξφλησλ, εγθαίξσο πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο αζθάιηζεο. 

3. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 23 παξάγξαθνο 1, ε γλσζηνπνίεζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ: 

α) πξαγκαηνπνηείηαη ζε κφληκν ππφζεκα· θαη  

β) πεξηιακβάλεη επαξθείο ιεπηνκέξεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηνπ 

πειάηε, γηα λα κπνξέζεη ν ελ ιφγσ πειάηεο λα ιάβεη ελήκεξε απφθαζε σο 

πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ζην πιαίζην 

ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 
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4. Αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή ε εμνπζία λα εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 κε ζθνπφ : 

α) λα θαζνξίδεη ηα κέηξα ▌ ηα νπνία αλακέλεηαη εχινγα φηη αλαιακβάλνπλ νη 

αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο ή νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα λα 

εληνπίδνπλ, λα πξνιακβάλνπλ, λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα θνηλνπνηνχλ 

ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαλνκήο 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ· 

β) λα ζεζπίδεη ηα θαηάιιεια θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κνξθψλ 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ησλ νπνίσλ ε χπαξμε ζα κπνξνχζε λα απνβεί 

επηδήκηα γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ή ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο. 

Άξζξν 29 

▌ Δλεκέξσζε ησλ πειαηψλ 

▌ 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 18 θαη ηνπ άξζξνπ 19 παξάγξαθνη 1 θαη 2, 

παξέρεηαη θαηάιιειε ελεκέξσζε, εγθαίξσο πξηλ απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε 

πειάηεο ή δπλεηηθνχο πειάηεο φζνλ αθνξά ηε δηαλνκή επελδπηηθψλ πξντφλησλ 

βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε, θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη ηηο ζπλαθείο επηβαξχλζεηο. 

Ζ ελεκέξσζε απηή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 
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α) φηαλ παξέρνληαη ζπκβνπιέο, θαηά πφζν ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζα δίλεη ζηνλ πειάηε πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε επελδπηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

ζπζηήλνληαη ζηνλ ελ ιφγσ πειάηε, αμηνιφγεζε πνπ αλαθέξεηαη ην άξζξν 30· 

β) φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε γηα ηα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε επελδπηηθά 

πξντφληα θαη ηηο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο, θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη 

πξνεηδνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηα βαζηδφκελα 

ζε αζθάιηζε επελδπηηθά πξντφληα ή κε ηελ πξφηαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

επελδπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ·  

γ) φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε γηα φια ηα θφζηε θαη ηηο ζπλαθείο επηβαξχλζεηο 

πνπ πξέπεη λα θνηλνπνηεζνχλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή ηνπ 

βαζηδφκελνπ ζε αζθάιηζε επελδπηηθνχ πξντφληνο, κεηαμχ άιισλ, ζρεηηθά κε 

ην θφζηνο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαηά πεξίπησζε, ην θφζηνο ηνπ 

βαζηδφκελνπ ζε αζθάιηζε επελδπηηθνχ πξντφληνο πνπ ζπληζηάηαη ή 

δηαθεκίδεηαη ζηνλ πειάηε, θαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί ν 

πειάηεο λα ην πιεξψζεη, πεξηιακβάλνληαο θαη φιεο ηηο πιεξσκέο πξνο 

ηξίηνπο. 
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Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φια ηα θφζηε θαη ηηο επηβαξχλζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαλνκή βαζηδφκελνπ ζε αζθάιηζε επελδπηηθνχ 

πξντφληνο, πνπ δελ πξνθαινχληαη απφ ηελ εκθάληζε ππνθείκελνπ θηλδχλνπ ηεο 

αγνξάο, αζξνίδνληαη γηα λα επηηξέςνπλ ζηνλ πειάηε λα θαηαλνήζεη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο θαζψο θαη ην αζξνηζηηθφ απνηέιεζκά ηνπ ζηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο 

θαη, αλ ην δεηήζεη ν πειάηεο, ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ 

θφζηνπο θαη ησλ ρξεψζεσλ. Δθφζνλ απαηηείηαη, νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαηίζεληαη 

ζηνλ πειάηε ζε ηαθηηθή βάζε, ηνπιάρηζηνλ εηήζηα, ζηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο 

ηεο επέλδπζεο. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν παξέρνληαη ζε 

θαηαλνεηή κνξθή, θαηά ηξφπν ψζηε νη πειάηεο ή νη δπλεηηθνί πειάηεο λα είλαη 

επιφγσο ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηε θχζε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ην 

πξνζθεξφκελν βαζηδφκελν ζε αζθάιηζε επελδπηηθφ πξντφλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα 

ιακβάλνπλ ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο γηα ηελ επέλδπζε. Σα θξάηε κέιε κπνξεί λα 

απνδερηνχλ νη πιεξνθνξίεο απηέο λα παξέρνληαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. 

▌ 
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2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 19 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία δ) θαη ε), ηνπ άξζξνπ 19 

παξάγξαθνο 3 θαη ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 3, ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη 

νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο ή νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζεσξείηαη φηη 

εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 17 παξάγξαθνο 1, ηνπ 

άξζξνπ 27 ή ηνπ άξζξνπ 28, φηαλ πιεξψλνπλ ή εηζπξάηηνπλ νπνηαδήπνηε ακνηβή 

ή πξνκήζεηα ή παξέρνπλ ή δέρνληαη νπνηνδήπνηε κε ρξεκαηηθφ φθεινο ζε ζρέζε 

κε ηε δηαλνκή βαζηδφκελνπ ζε αζθάιηζε επελδπηηθνχ πξντφληνο ή παξεπφκελεο 

ππεξεζίαο πξνο ή απφ νηνδήπνηε κέξνο πιελ ηνπ πειάηε ή ελφο πξνζψπνπ εθ 

κέξνπο ηνπ πειάηε, κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πιεξσκή ή ην φθεινο:  

α) δελ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο πνπ 

πξνζθέξεηαη ζηνλ πειάηε· θαη 

β) δελ εκπνδίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή ηεο 

αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο κε ην θαζήθνλ ηνπο λα ελεξγνχλ κε έληηκν, 

ακεξφιεπην θαη επαγγεικαηηθφ ηξφπν γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ηνπο. 
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3. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο ζηνπο δηαλνκείο 

ζε ζρέζε κε ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ άξζξν. Δηδηθφηεξα, ηα θξάηε 

κέιε κπνξνχλ επηπξνζζέησο λα απαγνξεχνπλ ή λα πεξηνξίδνπλ πεξαηηέξσ ηελ 

πξνζθνξά ή ηελ απνδνρή ακνηβψλ, πξνκεζεηψλ ή κε ρξεκαηηθψλ νθειψλ απφ 

ηξίηνπο ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή αζθαιηζηηθψλ ζπκβνπιψλ.  

ηηο ελ ιφγσ απζηεξφηεξεο απαγνξεχζεηο ή πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνληαη νηεζδήπνηε ηέηνηνπ είδνπο ακνηβέο, πξνκήζεηεο ή κε ρξεκαηηθά 

νθέιε πνπ πξέπεη λα επηζηξέθνληαη ζηνπο πειάηεο ή λα αληηζηαζκίδνπλ ακνηβέο 

πνπ έρεη θαηαβάιεη ν πειάηεο. 

Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ππνρξεσηηθέο ηηο ζπκβνπιέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 30 φηαλ πξφθεηηαη γηα ηηο πσιήζεηο νησλδήπνηε 

βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε επελδπηηθψλ πξντφλησλ, ή γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο 

απηψλ.  

Όινη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο ή νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο ελφο θξάηνπο κέινπο, κεηαμχ 

άιισλ θαη εθείλνη πνπ εξγάδνληαη ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ή ηεο ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο, φηαλ ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο αζθάιηζεο κε 

πειάηεο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο. 
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Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή, φηαλ έλαο 

δηακεζνιαβεηήο ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε φηη νη ζπκβνπιέο παξέρνληαη αλεμάξηεηα, 

αθελφο λα αμηνινγεί επαξθψο κεγάιν αξηζκφ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη ηα νπνία είλαη επαξθψο δηαθνξνπνηεκέλα αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν θαη ηνπο παξφρνπο πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη 

ζηφρνη ηνπ πειάηε κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ κε θαηάιιειν ηξφπν, θαη αθεηέξνπ 

λα κελ πεξηνξίδεηαη ζε αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ εθδίδνληαη ή παξέρνληαη απφ 

νληφηεηεο πνπ έρνπλ ζηελνχο δεζκνχο κε ηνλ δηακεζνιαβεηή. 

4. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλαηίζεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή ε εμνπζία λα εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

38 κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίδεη:  

α) ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζνλ νη αληηπαξνρέο πνπ έρνπλ 

θαηαβιεζεί ή εηζπξαρζεί απφ αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή αζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρεηηθήο 

ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ πειάηε· 

β) ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ θαηαβάιινπλ ή 

εηζπξάηηνπλ αληηπαξνρέο πξνο ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα ελεξγνχλ κε έληηκν, 

ακεξφιεπην θαη επαγγεικαηηθφ ηξφπν πξνο ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ 

πειάηε. 
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5. Οη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ιακβάλνπλ 

ππφςε: 

α) ηε θχζε ηεο ππεξεζίαο ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ή παξέρνληαη 

ζηνλ πειάηε ή ζηνλ δπλεηηθφ πειάηε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ είδνπο, ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ηνπ φγθνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ· 

β) ηε θχζε ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη ή πξνηείλνληαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ.  

Άξζξν 30 

Αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη γλσζηνπνηήζεηο πξνο πειάηεο  

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 1 φηαλ ν αζθαιηζηηθφο 

δηακεζνιαβεηήο θαη ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε παξέρνπλ ζπκβνπιέο γηα 

επελδπηηθφ πξντφλ βαζηδφκελν ζε αζθάιηζε, ιακβάλνπλ επίζεο ηηο αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ πειάηε ή ηνπ δπλεηηθνχ 

πειάηε ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ λα ππνζηεί δεκίεο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε 

ηνπο επελδπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

επηπέδνπ αλνρήο θηλδχλνπ, ψζηε λα κπνξεί ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε λα ζπζηήζεη ζηνλ πειάηε ή ζηνλ δπλεηηθφ πειάηε ηα 

βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε επελδπηηθά πξντφληα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ 

πεξίπησζή ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ θαη, ηδίσο, είλαη ζχκθσλα κε ην επίπεδν αλνρήο 

θηλδχλνπ θαη κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ λα ππνζηεί δεκίεο. 
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Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη, φηαλ έλαο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο θαη 

κηα αζθαιηζηηθή επηρείξεζε παξέρνπλ επελδπηηθέο ζπκβνπιέο ζην πιαίζην ησλ 

νπνίσλ ζπζηήλνπλ παθέην ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 24, ην 

ζπλνιηθφ παθέην είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ πειάηε. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 1, ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη, 

φηαλ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε αζθεί 

δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ εθηφο απφ εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε ζρέζε κε πσιήζεηο γηα 

ηηο νπνίεο δελ δίδνληαη ζπκβνπιέο, δεηεί απφ ηνλ πειάηε ή ην δπλεηηθφ πειάηε λα 

παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ πείξα ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ 

ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν πξνζθεξφκελνπ ή 

δεηνχκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, ψζηε λα κπνξεί ν αζθαιηζηηθφο 

δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε λα εθηηκήζεη θαηά πφζνλ ε 

ζθνπνχκελε αζθαιηζηηθή ππεξεζία ή πξντφλ είλαη θαηάιιειε/ν γηα ηνλ πειάηε. 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα παθέην ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 24, 

ζηελ αμηνιφγεζε εμεηάδεηαη θαηά πφζν ην ζπλνιηθφ παθέην είλαη ελδεδεηγκέλν. 
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Δάλ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θξίλεη, βάζεη ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ιάβεη ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην, φηη ην πξντφλ ▌ δελ είλαη 

θαηάιιειν γηα ηνλ πειάηε ή ηνλ δπλεηηθφ πειάηε, νθείιεη λα ηνλ πξνεηδνπνηήζεη 

πεξί ηνχηνπ. Η πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. 

Δάλ νη πειάηεο ή νη δπλεηηθνί πειάηεο δελ παξάζρνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζην πξψην 

εδάθην πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ πείξα ηνπο, ή αλ παξάζρνπλ 

αλεπαξθείο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε ηνπο πξνεηδνπνηεί φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη θαηά πφζνλ ▌ ην 

ζθνπνχκελν πξντφλ είλαη θαηάιιειν γη’ απηνχο. Η πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα 

παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. 
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3.  Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 1, φηαλ δελ παξέρνληαη ζπκβνπιέο 

ζε ζρέζε κε επελδπηηθά πξντφληα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε, ηα θξάηε κέιε 

κπνξνχλ λα παξεθθιίλνπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 

2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαη λα επηηξέςνπλ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο 

ή ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα αζθήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο ρσξίο λα πξέπεη λα ιάβνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο ή λα πξνβνχλ ζηε δηαπίζησζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 

2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φηαλ πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α)  νη δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη ζε έλα απφ ηα αθφινπζα βαζηδφκελα ζε 

αζθάιηζε επελδπηηθά πξντφληα: 

i)  ζπκβάζεηο νη νπνίεο παξέρνπλ κφλν επελδπηηθή έθζεζε ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ζεσξνχληαη κε ζχλζεηα βάζεη ηεο 

νδεγίαο 2014/65/ΔΔ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ κηα δνκή ε νπνία 

δπζθνιεχεη ηνλ πειάηε λα θαηαλνήζεη ηνπο ζπλεπαγφκελνπο 

θηλδχλνπο· ή 

ii)  άιια κε ζχλζεηα επελδπηηθά πξντφληα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ· 

β)  ε δξαζηεξηφηεηα δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ πειάηε ή δπλεηηθνχ πειάηε· 
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γ)  ν πειάηεο ή δπλεηηθφο πειάηεο έρεη ελεκεξσζεί ζαθψο φηη θαηά ηελ παξνρή 

απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ν 

αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δελ ππνρξενχηαη 

λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ βαζηδφκελνπ ζε αζθάιηζε 

επελδπηηθνχ πξντφληνο ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ παξέρεηαη ή πξνζθέξεηαη θαη φηη ν πειάηεο ή δπλεηηθφο 

πειάηεο δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ νη 

ζρεηηθνί θαλφλεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή 

κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή· 

δ)  ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 27 θαη 28. 

Όινη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο ή νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, κεηαμχ 

άιισλ θαη εθείλνη πνπ εξγάδνληαη ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ή ηεο ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο, φηαλ ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο αζθάιηζεο κε 

πειάηεο πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζε θξάηνο κέινο, νη νπνίνη δελ θάλνπλ 

ρξήζε ηεο παξέθθιηζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο νη 

νπνίεο κεηαθέξνπλ ηελ παξνχζα νδεγία ζην εζληθφ δίθαην. 
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4. Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ηεξεί αξρείν φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα έγγξαθα, πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ 

πειάηε θαη ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη 

πνπ αλαθέξνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ, θαζψο θαη ηνπο 

άιινπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε ζα παξέρεη ππεξεζίεο ζηνλ πειάηε. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο 

ησλ κεξψλ κπνξνχλ λα νξίδνληαη κε αλαθνξά ζε άιια έγγξαθα ή λνκηθά θείκελα. 

5. ▌ Ο αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε παξέρεη ζηνλ 

πειάηε επαξθείο αλαθνξέο, ζε κφληκν ππφζεκα, ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ 

παξέρεη. ηηο ελ ιφγσ αλαθνξέο πεξηιακβάλνληαη πεξηνδηθέο αλαθνηλψζεηο πξνο 

ηνπο πειάηεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ ζχλζεηνπ ραξαθηήξα ησλ 

ζπλαθψλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε επελδπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο θχζεο ηεο 

ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ πειάηε θαη πεξηιακβάλεηαη, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθηεινχληαη ή 

παξέρνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε. ▌ 
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Καηά ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε βαζηδφκελν ζε αζθάιηζε επελδπηηθφ 

πξντφλ, ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε παξέρεη 

ζηνλ πειάηε, πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, δήισζε θαηαιιειφηεηαο ζε 

κφληκν ππφζεκα, φπνπ πξνζδηνξίδνληαη νη ζπκβνπιέο πνπ δφζεθαλ θαη πψο απηέο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πειάηε. Ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23 παξάγξαθνη 1 

έσο 4. 

Όηαλ ε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε ρξήζε κέζνπ επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε, ην 

νπνίν παξεκπνδίδεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ επίδνζε ηεο δήισζεο θαηαιιειφηεηαο, 

ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε κπνξεί λα παξέρεη 

ηε δήισζε θαηαιιειφηεηαο ζε κφληκν ππφζεκα ακέζσο κεηά ηε δέζκεπζε ηνπ 

πειάηε κε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε, ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

α)  ν πειάηεο έρεη ζπγθαηαηεζεί λα παξαιάβεη ηε δήισζε θαηαιιειφηεηαο, 

ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο· θαη 

β)  ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε έρεη πξνζθέξεη 

ζηνλ πειάηε ηε δπλαηφηεηα λα θαζπζηεξήζεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη πξψηα ηε δήισζε θαηαιιειφηεηαο ηεο ελ ιφγσ 

ζχκβαζεο. 
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Αλ ν αζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο ή ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε έρεη ελεκεξψζεη 

ηνλ πειάηε φηη ζα πξαγκαηνπνηεί πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, ε 

πεξηνδηθή έθζεζε πεξηέρεη επηθαηξνπνηεκέλε δήισζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ην βαζηδφκελν ζε αζθάιηζε πξντφλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνηηκήζεηο, ηνπο 

ζηφρνπο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε. 

5. Η Δπηηξνπή εμνπζηνδνηείηαη λα εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 38 γηα λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ 

θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν 

θαηά ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ κε ηνπο 

πειάηεο ηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ βαζηδφκελσλ ζε 

αζθάιηζε επελδπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηνπο πειάηεο ηνπο, ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε κε πνιχπινθσλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε επελδπηηθψλ πξντφλησλ 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 3 ζηνηρείν α) ζεκείν ii) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κνξθήο ησλ αξρείσλ θαη ζπκθσληψλ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο θαη ησλ πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ πξνο ηνπο πειάηεο 

γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Οη ελ ιφγσ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ιακβάλνπλ 

ππφςε: 

α) ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ή παξέρνληαη ζηνλ πειάηε ή ζηνλ 

δπλεηηθφ πειάηε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ είδνπο, ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ 

φγθνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ· 
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β) ηε θχζε ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη ή πξνηείλνληαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε 

επελδπηηθψλ πξντφλησλ. 

γ)  ην εάλ ν πειάηεο ή δπλεηηθφο πειάηεο είλαη ηδηψηεο ή επαγγεικαηίαο. 

6.  Έσο ηηο ...

, ε ΔΑΑΔ θαηαξηίδεη θαη ελ ζπλερεία επηθαηξνπνηεί πεξηνδηθά 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε αζθάιηζε πνπ έρνπλ δνκή ε νπνία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζρεηηθψλ θηλδχλσλ απφ ηνλ πειάηε φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ζηνηρείν 

α) ζεκείν i). 

7.  Ζ ΔΑΑΔ κπνξεί λα θαηαξηίδεη, θαη έθηνηε λα επηθαηξνπνηεί πεξηνδηθά, 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αμηνιφγεζε βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε 

επελδπηηθψλ πξντφλησλ πνπ ηαμηλνκνχληαη σο κε πεξίπινθα γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ζηνηρείν α) ζεκείν ii), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 5. 

                                                 

  ΔΔ λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: 18 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο 

ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 
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Κεθάιαην VII  

Κπξψζεηο θαη άιια κέηξα 

Άξζξν 31 

Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη άιια κέηξα 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ επνπηηθψλ εμνπζηψλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ησλ θξαηψλ κειψλ λα πξνβιέπνπλ θαη λα επηβάιινπλ πνηληθέο 

θπξψζεηο, ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη αξκφδηεο αξρέο ηνπο κπνξνχλ λα 

ηνπο επηβάινπλ, φζνλ αθνξά ηηο εθαξκνζηέεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη άιια 

κέηξα γηα παξαβάζεηο ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ κεηαθνξάο ηεο παξνχζαο νδεγίαο 

ζην εζληθφ δίθαην, ιακβάλνπλ δε φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε 

εθηέιεζή ηνπο. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη άιια 

κέηξα ηνπο είλαη απνηειεζκαηηθά, αλαινγηθά θαη απνηξεπηηθά. 

2.  Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ λα κε ζεζπίζνπλ θαλφλεο ζρεηηθά κε 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο βάζεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ 

ππφθεηληαη ζε πνηληθέο θπξψζεηο βάζεη ηνπ εζληθνχ ηνπο δηθαίνπ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ηα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

πνηληθνχ ηνπο δηθαίνπ. 
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3.  Οη αξκφδηεο αξρέο αζθνχλ ηηο επνπηηθέο εμνπζίεο ηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμνπζηψλ γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη ησλ εμνπζηψλ γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ θεθάιαην ζχκθσλα κε ηα εζληθά λνκηθά ηνπο 

πιαίζηα: 

α)  άκεζα· 

β)  ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξρέο· 

γ)  θαηφπηλ αηηήζεσο πξνο ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο. 

4. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη, φπνπ ηζρχνπλ ππνρξεψζεηο ησλ δηαλνκέσλ 

αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 

ππνρξεψζεσο, κπνξνχλ λα επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ινηπά κέηξα ζηα 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιια θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία, βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, θέξνπλ επζχλε γηα ηελ ελ 

ιφγσ παξάβαζε. 

5.  Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη άιια κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππφθεηληαη ζε δηθαίσκα πξνζθπγήο. 



 

PE569.792v01-00 138/163 RR\1077485EL.doc 

EL 

6. ηηο αξκφδηεο αξρέο παξέρνληαη φιεο νη αλαθξηηηθέο εμνπζίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο 

γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπο γηα ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ, νη αξκφδηεο αξρέο ζπλεξγάδνληαη ζηελά ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ 

φηη νη ηα δηνηθεηηθά κέηξα θαη νη θπξψζεηο ▌ παξάγνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα θαη ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο φηαλ αζρνινχληαη κε δηαζπλνξηαθέο 

ππνζέζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε λφκηκε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 95/46/ΔΚ θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

45/2001. 

ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε έρνπλ επηιέμεη, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λα ζεζπίζνπλ πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηηο 

παξαβηάζεηο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 33, δηαζθαιίδνπλ φηη 

έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή θαηάιιεια κέηξα ψζηε νη αξκφδηεο αξρέο λα δηαζέηνπλ 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο εμνπζίεο γηα: 

α) λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο αξρέο εληφο ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο 

ηνπο φζνλ αθνξά ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

έξεπλεο ή δηψμεηο πνηληθήο θχζεο πνπ έρνπλ θηλεζεί γηα πηζαλέο παξαβάζεηο 

βάζεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο, θαη  

β) λα ζέηνπλ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζηε δηάζεζε ησλ ππφινηπσλ αξκφδησλ 

αξρψλ θαη ηεο ΔΑΑΔ, ψζηε λα εθπιεξψζνπλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο 

ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΑΑΔ γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 
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Άξζξν 32 

Γεκνζηνπνίεζε θπξψζεσλ θαη ινηπψλ κέηξσλ 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη αξκφδηεο αξρέο δεκνζηνπνηνχλ νπνηεζδήπνηε 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ή ινηπά κέηξα επηβάιινληαη ιφγσ παξάβαζεο ησλ εζληθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ εγθξίλνληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη θαηά ησλ 

νπνίσλ δελ έρεη θαηαηεζεί πξνζθπγή, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, 

πεξηιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο θαη ηε θχζε ηεο παξάβαζεο θαη 

ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ επζχλνληαη γηα απηήλ. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε αξκφδηα αξρή ζεσξήζεη φηη ε δεκνζίεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή ηεο ηαπηφηεηαο ή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ είλαη δπζαλάινγε, θαηφπηλ θαηά πεξίπησζε αμηνιφγεζεο πνπ 

δηελεξγείηαη ζρεηηθά κε ηελ αλαινγηθφηεηα ηεο δεκνζίεπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ, ή ζε πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ή ηελ έθβαζε έξεπλαο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ε 

αξκφδηα αξρή κπνξεί λα απνθαζίζεη λα αλαβάιεη ηε δεκνζίεπζε, λα κελ 

δεκνζηεχζεη ή λα δεκνζηεχζεη ηηο θπξψζεηο αλψλπκα.  
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2.  Δάλ ην εζληθφ δίθαην πξνβιέπεη ηε δεκνζίεπζε απφθαζεο γηα ηελ επηβνιή 

θχξσζεο ή άιινπ κέηξνπ, ε νπνία πξνζβάιιεηαη ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ 

δηθαζηηθψλ ή άιισλ αξρψλ, νη αξκφδηεο αξρέο δεκνζηεχνπλ ακέζσο ζηνλ επίζεκν 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπο ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαη θάζε επαθφινπζε πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηεο πξνζθπγήο απηήο. Δπηπιένλ, δεκνζηεχεηαη επίζεο 

ηπρφλ απφθαζε πνπ αθπξψλεη πξνεγνχκελε δεκνζηεπκέλε απφθαζε πεξί επηβνιήο 

θχξσζεο ή άιινπ κέηξνπ. 

3.  Οη αξκφδηεο αξρέο ελεκεξψλνπλ ηελ ΔΑΑΔ ζρεηηθά κε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο θαη άιια κέηξα πνπ επηβιήζεθαλ ρσξίο λα δεκνζηεπηνχλ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 1, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ηεο 

έθβαζήο ηνπο.  

Άξζξν 33 

Παξαβάζεηο θαη θπξψζεηο θαη ινηπά κέηξα 

1. Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη ηνπιάρηζηνλ: 

α) ζε πξφζσπα πνπ δελ ελέγξαςαλ ζε κεηξψν ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο 

ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3· 

▌ 
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β) ζηηο αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή ζηνπο αζθαιηζηηθνχο ή 

αληαζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο πνπ πξνζθεχγνπλ ζηηο ππεξεζίεο δηαλνκήο 

αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πξνζψπσλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν α)· 

γ) ζηνπο αζθαιηζηηθνχο, αληαζθαιηζηηθνχο ή αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο 

πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ αζθαιηζηηθή 

δηακεζνιάβεζε νη νπνίνη πέηπραλ ηελ εγγξαθή κε ςεπδείο δειψζεηο ή 

νπνηνλδήπνηε άιιν αληηθαλνληθφ ηξφπν, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3· 

δ) ζηνπο δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ  πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10· 

ε) ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή ζηνπο αζθαιηζηηθνχο ▌ δηακεζνιαβεηέο πνπ 

δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο 

ζχκθσλα κε ηα θεθάιαηα V θαη VI ζε ζρέζε κε ηε δηαλνκή επελδπηηθψλ 

πξντφλησλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε· 

ζη)  ζηνπο δηαλνκείο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη πξνο 

ηηο απαηηήζεηο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο ζχκθσλα κε ην θεθάιαην V, ζε 

ζρέζε κε αζθαιηζηηθά πξντφληα εθηφο απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζηνηρείν ε). 
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2. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαβάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν ε), 

ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη αξκφδηεο αξρέο έρνπλ ηελ εμνπζία λα 

επηβάιινπλ, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο θαη άιια κέηξα ▌: 

α) δεκφζηα αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη ην επζπλφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

θαη ηε θχζε ηεο παξάβαζεο· 

β) δηαηαγή πξνο ην επζπλφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα παχζε ηεο 

επίκαρεο ζπκπεξηθνξάο θαη απνθπγή ηεο επαλάιεςήο ηεο ζην κέιινλ· 

γ) ζηελ πεξίπησζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ▌ δηακεζνιαβεηψλ, αλάθιεζε ηεο 

εγγξαθήο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3· 

δ) πξνζσξηλή απαγφξεπζε άζθεζεο θαζεθφλησλ δηνίθεζεο ζε αζθαιηζηηθνχο ▌ 

δηακεζνιαβεηέο, ή αζθαιηζηηθέο ▌ επηρεηξήζεηο έλαληη θάζε κέινπο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ▌ δηακεζνιαβεηή ή ηεο αζθαιηζηηθήο 

▌ επηρείξεζεο, πνπ ζεσξείηαη ππεχζπλν· 
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ε) ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, επηβνιή ησλ αθφινπζσλ κέγηζησλ 

δηνηθεηηθψλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ πνπ αλέξρνληαη: ▌ 

i)  ηνπιάρηζηνλ ζε 5 000 000 EUR ή κέρξη θαη 5 % ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο ηειεπηαίνπο δηαζέζηκνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν, ή ζηα 

θξάηε κέιε πνπ δελ έρνπλ σο λφκηζκα ην επξψ, ζηελ αληίζηνηρε ηηκή 

ζην εζληθφ λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο. Δάλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη κεηξηθή επηρείξεζε 

ή ζπγαηξηθή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο πνπ νθείιεη λα θαηαξηίδεη 

ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2013/34/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
, ν ζρεηηθφο ζπλνιηθφο 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηζνχηαη κε ηνλ ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο ηειεπηαίνπο δηαζέζηκνπο ελνπνηεκέλνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο 

αλψηαηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο· ή 

ii)  έσο ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ή ησλ 

δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ ιφγσ ηεο παξάβαζεο, φπνπ απηά δχλαληαη 

λα πξνζδηνξηζηνχλ. 

                                                 
1
  Οδεγία 2013/34/EE ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλαθείο εθζέζεηο επηρεηξήζεσλ νξηζκέλσλ κνξθψλ, 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 78/660/EOK θαη 83/349/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 182, 29.6.2013, ζ. 19). 
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ζη) ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, επηβνιή ησλ αθφινπζσλ κέγηζησλ 

δηνηθεηηθψλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ πνπ αλέξρνληαη: ▌ 

i)  ηνπιάρηζηνλ ζε 700 000 EUR, ή, ζηα θξάηε κέιε ηα νπνία δελ έρνπλ 

σο λφκηζκα ην επξψ, ζηελ αληίζηνηρε ηηκή ζην εζληθφ λφκηζκα θαηά 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο· ή 

ii)  έσο ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ή ησλ 

δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ ιφγσ ηεο παξάβαζεο, φπνπ απηά δχλαληαη 

λα πξνζδηνξηζηνχλ. 

3.  ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαβάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρεία α) έσο ε) θαη δ), 

ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη αξκφδηεο αξρέο έρνπλ ηελ εμνπζία λα 

επηβάιινπλ, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο θαη ινηπά κέηξα: 

α)  δηαηαγή πξνο ην ππεχζπλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα παχζε ηεο 

επίκαρεο ζπκπεξηθνξάο θαη απνθπγή ηεο επαλάιεςήο ηεο ζην κέιινλ· 

β)  ζηελ πεξίπησζε ησλ αζθαιηζηηθψλ, αληαζθαιηζηηθψλ ή ησλ αζθαιηζηηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ πνπ αζθνχλ σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ηελ 

αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε, αλάθιεζε ηεο εγγξαθήο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 3. 

4.  Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα εμνπζηνδνηνχλ ηηο αξκφδηεο αξρέο λα πξνβιέπνπλ 

πξφζζεηεο θπξψζεηο ή ινηπά κέηξα θαη δηνηθεηηθέο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο πνπ 

είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην παξφλ άξζξν. 
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Άξζξν 34 

Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θπξψζεσλ θαη ινηπψλ κέηξσλ 

Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ 

ή άιισλ κέηξσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ δηνηθεηηθψλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ, νη αξκφδηεο αξρέο 

ιακβάλνπλ ππφςε φιεο ηηο ζρεηηθέο ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαηά 

πεξίπησζε: 

α) ε ζνβαξφηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο· 

β) ν βαζκφο επζχλεο ηνπ ππεχζπλνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ· 

γ) ε νηθνλνκηθή ηζρχο ηνπ ππεχζπλνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο πξνθχπηεη 

είηε απφ ην εηήζην εηζφδεκα ηνπ ππεχζπλνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή απφ ην ζπλνιηθφ 

θχθιν εξγαζηψλ ηνπ ππεχζπλνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ· 

δ) ε ζπνπδαηφηεηα ησλ θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ή ησλ δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ 

απφ ην ππεχζπλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζηνλ βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα 

ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ· 

ε) νη δεκίεο πειαηψλ θαη ηξίησλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ παξάβαζε, ζηνλ βαζκφ πνπ 

κπνξνχλ λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ· 
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ζη) ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο ηνπ ππεχζπλνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ 

αξκφδηα αξρή·  

δ)  κέηξα πνπ έιαβε ην ππεχζπλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα λα απνηξαπεί ε 

επαλάιεςή ηεο ζην κέιινλ· θαη 

ε) νηεζδήπνηε πξνεγνχκελεο παξαβάζεηο απφ ην ππεχζπλν θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξνζψπνπ. 

▌ 

Άξζξν 35 

Αλαθνξά παξαβάζεσλ 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη αξκφδηεο αξρέο θαζηεξψλνπλ απνηειεζκαηηθνχο 

κεραληζκνχο γηα λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ αλαθνξά ζε απηέο 

πηζαλψλ ή πξαγκαηηθψλ παξαβάζεσλ ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο. 

2. Οη κεραληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ: 

α) εηδηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαιαβή θαηαγγειηψλ γηα παξαβάζεηο θαη ηελ 

επαθφινπζε ζπλέρεηα· 

β) θαηάιιειε πξνζηαζία, ηνπιάρηζηνλ έλαληη αληηπνίλσλ, δηαθξίζεσλ ή άιισλ 

κνξθψλ άληζεο κεηαρείξηζεο, γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ δηαλνκέσλ 

αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, θαη φπνπ είλαη δπλαηφλ γηα 

άιια πξφζσπα, νη νπνίνη θαηαγγέιινπλ παξαβάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη 

εληφο ησλ νληνηήησλ απηψλ· θαη 
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γ) πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ηφζν ηνπ πξνζψπνπ πνπ θαηαγγέιιεη ηηο 

παξαβάζεηο, φζν θαη ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ θέξεηαη φηη δηέπξαμε ηελ 

παξάβαζε, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, εθηφο εάλ ε απνθάιπςε ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπ απαηηείηαη απφ ην εζληθφ δίθαην ζην πιαίζην πεξαηηέξσ 

εξεπλψλ ή κεηαγελέζηεξεο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Άξζξν 36 

Γηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ ζηελ ΔΑΑΔ φζνλ αθνξά ηηο θπξψζεηο θαη ινηπά κέηξα 

1.  Οη αξκφδηεο αξρέο ελεκεξψλνπλ ηελ ΔΑΑΔ ζρεηηθά κε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο θαη άιια κέηξα πνπ επηβιήζεθαλ ρσξίο λα δεκνζηεπηνχλ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 32 παξάγξαθνο 1. 

2. Οη αξκφδηεο αξρέο παξέρνπλ θάζε έηνο ζηελ ΔΑΑΔ ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα φιεο ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ή άιια κέηξα πνπ έρεη επηβάιεη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 31. 

Η ΔΑΑΔ δεκνζηεχεη ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε εηήζηα έθζεζε. 

3. Οζάθηο ε αξκφδηα αξρή γλσζηνπνηεί ζην θνηλφ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ή άιια κέηξα, 

αλαθέξεη ηαπηφρξνλα ην γεγνλφο απηφ ζηελ ΔΑΑΔ.  

▌ 
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Κεθάιαην VIII  

Σειηθέο δηαηάμεηο 

Άξζξν 37 

Πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

1. Σα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ ηελ νδεγία 95/46/ΔΚ ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα νδεγία. 

2. Ο θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 εθαξκφδεηαη ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ΔΑΑΔ ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα νδεγία. 

Άξζξν 38 

Πξάμεηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

Αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή ε εμνπζία λα εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 39 φζνλ αθνξά ηα άξζξα ▌ 25, 28, 29 θαη 30. 
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Άξζξν 39 

Άζθεζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο 

1. Η εμνπζία λα εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή ππφ 

ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

2. Η πξνβιεπφκελε ζηα άξζξα ▌ 25, 28, 29 θαη 30 εμνπζία έθδνζεο θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ ηελ ….

. 

3. Η εμνπζηνδφηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα ▌ 25, 28, 29 θαη 30 κπνξεί λα 

αλαθιεζεί αλά πάζα ζηηγκή απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ή ην πκβνχιην. Η 

απφθαζε αλάθιεζεο πεξαηψλεη ηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ελ 

ιφγσ απφθαζε. Αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο ζηελ 

Επίζημη Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης ή ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία πνπ 

νξίδεηαη ζε απηήλ. Γελ ζίγεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ήδε ελ ηζρχη θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

πξάμεσλ. 

4. Μφιηο εθδψζεη κηα θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε, ε Δπηηξνπή ηελ θνηλνπνηεί 

ηαπηφρξνλα ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην. 

                                                 

  ΔΔ: λα ζπκπιεξσζεί ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 
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5. Η θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα ▌ 25, 28, 29 θαη 

30 ηίζεηαη ζε ηζρχ κφλνλ εθφζνλ δελ έρεη δηαηππσζεί αληίξξεζε απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ή ην πκβνχιην εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ 

πξάμεο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ή εθφζνλ, πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην 

ελεκεξψζνπλ ακθφηεξα ηελ Δπηηξνπή φηη δελ ζα πξνβάινπλ αληηξξήζεηο. Η 

πεξίνδνο απηή παξαηείλεηαη θαηά ηξεηο κήλεο κε πξσηνβνπιία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ πκβνπιίνπ. 

Άξζξν 40 

Μεηαβαηηθή πεξίνδνο 

Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη δηακεζνιαβεηέο πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζε κεηξψν 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/92/ΔΚ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

εζληθνχ δηθαίνπ κε ηηο νπνίεο ελζσκαηψλεηαη ην άξζξν 10 παξάγξαθνο 1 ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο κέρξη ηελ …

. 

                                                 

  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: ηξία έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο. 
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Άξζξν 41 

Δπαλεμέηαζε θαη αμηνιφγεζε 

1.  Σν αξγφηεξν ηελ …

, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην 

πκβνχιην έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 1. Ζ έθζεζε απηή 

πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε, βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα 

θξάηε κέιε θαη ηελ ΔΑΑΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 5, ηνπ θαηά 

πφζνλ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εμαίξεζεο ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 3, παξακέλεη θαηάιιειν ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ αλαινγηθφηεηα αληηκεηψπηζεο 

κεηαμχ δηαθφξσλ δηαλνκέσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ηνλ δηνηθεηηθφ θφξην 

πνπ επηβάιιεηαη ζε αξκφδηεο αξρέο θαη δηαχινπο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ.  

                                                 

  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: πέληε έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο. 
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2.  Σν αξγφηεξν έσο ηελ…

, ε Δπηηξνπή επαλεμεηάδεη ηελ παξνχζα νδεγία. Η 

επαλεμέηαζε πεξηιακβάλεη γεληθή επηζθφπεζε ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ 

θαλφλσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηηο εμειίμεηο ζηηο 

αγνξέο ιηαληθήο πψιεζεο επελδπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ 

απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1286/2014 θαη ηεο νδεγίαο 2014/65/ΔΔ. Ζ επαλεμέηαζε 

πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζνλ νη εηδηθνί θαλφλεο επαγγεικαηηθήο 

δενληνινγίαο γηα ηε δηαλνκή βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε επελδπηηθψλ πξντφλησλ 

πνπ θαζνξίδεηαη ζην θεθάιαην VI ηεο παξνχζαο νδεγίαο παξάγνπλ θαηάιιεια θαη 

αλάινγα απνηειέζκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ ζπλεπέο πξνο ηα πξφηππα 

πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ πνπ εθαξκφδνληαη δπλάκεη ηεο νδεγίαο 2014/65/ΔΔ 

θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαζηδφκελσλ ζε αζθάιηζε επελδπηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηελ εηδηθή θχζε ησλ δηαχισλ δηαλνκήο ηνπο. ηελ επαλεμέηαζε 

απνηππψλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο ζηα πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 

2003/41/ΔΚ. Η ελ ιφγσ επαλεμέηαζε πεξηιακβάλεη επίζεο εηδηθή αλάιπζε ηνπ 

αληηθηχπνπ ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

θαηάζηαζε αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ γηα 

ζπκβάζεηο ζε θιάδνπο εθηφο εθείλσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΗI ηεο 

νδεγίαο 2009/138/ΔΚ, θαη ηνπ αληηθηχπνπ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 19 ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζρεηηθά κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο 

πνπ είλαη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

                                                 

  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: πέληε έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο. 
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3. Μεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηε Μηθηή Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ, ε 

Δπηηξνπή ππνβάιιεη πξψηε έθζεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. 

4. Σν αξγφηεξν έσο ηελ …

, θαη ηνπιάρηζηνλ αλά δηεηία ζηε ζπλέρεηα, ε ΔΑΑΔ 

θαηαξηίδεη δεχηεξε έθζεζε επί ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Η ΔΑΑΔ 

δηαβνπιεχεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ πξνηνχ 

δεκνζηεχζεη ηελ έθζεζή ηεο.  

5. ηηο ελ ιφγσ εθζέζεηο …


, ε ΔΑΑΔ αλαιακβάλεη λα εθπνλήζεη αμηνιφγεζε ηεο 

δηάξζξσζεο ησλ αγνξψλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ. 

6. ηελ έθζεζε ηελ νπνία ζα θαηαξηίζεη έσο ηηο ... 
*
 ε ΔΑΑΔ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 4, εμεηάδεη θαηά πφζνλ νη αξκφδηεο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

12 παξάγξαθνο 1 έρνπλ επαξθείο εμνπζίεο θαη πφξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

                                                 

  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: ηέζζεξα έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο. 


  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: δχν έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο. 
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7. ηελ έθζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 εμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα δεηήκαηα: 

α) αιιαγέο ζηε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ· 

β) αιιαγέο ζηα κνληέια δηαζπλνξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο· 

γ) ζε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπκβνπιψλ θαη ησλ 

κεζφδσλ πψιεζεο θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζηνπο 

αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο πνπ είλαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

8. Η έθζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 πεξηιακβάλεη επίζεο αμηνιφγεζε, απφ 

ηελ ΔΑΑΔ, ησλ επηπηψζεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 
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Άξζξν 42 

Μεηαθνξά ηεο νδεγίαο ζην εζληθφ δίθαην 

1. Σα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρχ ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηελ παξνχζα νδεγία έσο ηελ ...

. 

Κνηλνπνηνχλ ακέζσο ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν απηψλ ησλ δηαηάμεσλ. 

Όηαλ ηα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ ηα ελ ιφγσ κέηξα, ηα ηειεπηαία πεξηέρνπλ αλαθνξά 

ζηελ παξνχζα νδεγία ή ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αλαθνξά απηή θαηά ηελ επίζεκε 

δεκνζίεπζή ηνπο. Οη ελ ιφγσ δηαηάμεηο πεξηιακβάλνπλ επίζεο δήισζε πνπ 

δηεπθξηλίδεη φηη νη αλαθνξέο ζηελ νδεγία πνπ θαηαξγείηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία, 

νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

δηαηάμεηο, ζεσξνχληαη φηη γίλνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία. Ο ηξφπνο 

πξαγκαηνπνίεζεο απηήο ηεο αλαθνξάο θαη ε δηαηχπσζε απηήο ηεο δήισζεο 

θαζνξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. 

2. Σα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ νπζησδψλ δηαηάμεσλ 

εζληθνχ δηθαίνπ ηηο νπνίεο ζεζπίδνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα 

νδεγία.  

                                                 

  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: 24 κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο. 
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Άξζξν 43 

Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/92/ΔΚ 

Σν θεθάιαην IIIA ηεο νδεγίαο 2002/92/ΔΚ δηαγξάθεηαη απφ …

. 

Άξζξν 44 

Καηάξγεζε 

Η νδεγία 2002/92/ΔΚ θαηαξγείηαη απφ ...


, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία κεηαθνξάο ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο ζην εζληθφ δίθαην. 

Οη αλαθνξέο ζηελ θαηαξγνχκελε νδεγία λννχληαη σο αλαθνξέο ζηελ παξνχζα νδεγία. 

                                                 

  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο. 


  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: 24 κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο. 
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Άξζξν 45 

Έλαξμε ηζρχνο 

Η παξνχζα νδεγία αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εηθνζηή εκέξα απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Επίζημη 

Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης. 

Άξζξν 46 

Απνδέθηεο 

Η παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε. 

…,  

Για ηο Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο   Για ηο Σσμβούλιο 

Ο Πρόεδρος      Ο Πρόεδρος 
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▌ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΓΝΩΔΗ ΚΑΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ 

ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖ ΓΗΑΝΟΜΖ ΤΜΒΟΛΑΗΩΝ 

(φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 παξάγξαθνο 1) 

I  Κίλδπλνη δεκηψλ πνπ ηαμηλνκνχληαη ζηνπο θιάδνπο 1 έσο 18 ζην Μέξνο Α ηνπ 

Παξαξηήκαηνο I ηεο νδεγίαο 2009/138/ΔΚ 

α)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ζπκβνιαίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεπφκελσλ 

θηλδχλσλ εάλ θαιχπηνληαη απφ ηα ζπκβφιαηα απηά· 

β)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ηεο εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε 

δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, φπσο ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ θαηαλαισηψλ, ε ζρεηηθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ην ζρεηηθφ 

θνηλσληθφ θαη εξγαηηθφ δίθαην· 

γ)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε δηαρείξηζεο πεξηπηψζεσλ δεκηψλ· 

δ)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε δηαρείξηζεο αηηηάζεσλ· 
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ε)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ· 

ζη)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο· 

δ)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ησλ πξνηχπσλ επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο· 

θαη 

ε)  ειάρηζηε απαηηνχκελε επάξθεηα ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. 

II  Δπελδπηηθά πξντφληα βαζηδφκελα ζε αζθάιηζε 

α)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε επελδπηηθψλ πξντφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζε 

αζθάιηζε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ 

θαζαξψλ αζθαιίζηξσλ, θαη, θαηά πεξίπησζε, ησλ θαιππηφκελσλ θαη κε 

θαιππηφκελσλ απφ εγγχεζε νθειψλ· 

β)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ησλ 

δηαθφξσλ επελδπηηθψλ επηινγψλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο· 

γ)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

βαξχλνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο· 

δ)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ θαιχπηνπλ θηλδχλνπο 

αζθάιηζεο δσήο θαη άιισλ πξντφλησλ απνηακίεπζεο· 

ε)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε νξγάλσζεο θαη νθειψλ θαιππηφκελσλ απφ 

εγγχεζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο· 
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ζη)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ηεο εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε 

δηαλνκή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, φπσο ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε ζρεηηθή θνξνινγηθή λνκνζεζία· 

δ)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο θαη ηεο αγνξάο ησλ 

πξντφλησλ απνηακίεπζεο· 

ε)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε δηαρείξηζεο θαηαγγειηψλ· 

ζ)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ· 

η)  δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ· 

ηα)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ησλ πξνηχπσλ επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο· 

θαη 

ηβ)  ειάρηζηε απαηηνχκελε επάξθεηα ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. 

III  Κίλδπλνη αζθάιηζεο δσήο πνπ ηαμηλνκνχληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο νδεγίαο 

2009/138/ΔΚ 

α)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ζπκβνιαίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ, 

ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ θαιππηφκελσλ απφ εγγχεζε νθειψλ θαη, φπνπ έρεη 

εθαξκνγή, ησλ παξεπφκελσλ θηλδχλσλ· 

β)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε νξγάλσζεο θαη νθειψλ θαιππηφκελσλ απφ 

εγγχεζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ζρεηηθνχ θξάηνπο κέινπο· 



 

RR\1077485EL.doc 161/163 PE569.792v01-00 

 EL 

γ)  γλψζε ηεο εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο γηα ηηο ζπκβάζεηο αζθάιηζεο, ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη, φπνπ έρεη 

εθαξκνγή, ηεο ζρεηηθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο 

θνηλσληθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο·  

δ)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο θαη ησλ αγνξψλ 

ζρεηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ· 

ε)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε δηαρείξηζεο θαηαγγειηψλ· 

ζη)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ· 

δ)  δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ· 

ε)  ειάρηζηε απαηηνχκελε γλψζε ησλ πξνηχπσλ επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο· 

θαη 

ζ)  ειάρηζηε απαηηνχκελε επάξθεηα ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. 
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