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 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

(Λήξη πποθεζμίαρ διαβούλεςζηρ 30-11-2010)  

193/4/25-10-2010 ηoς Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηηρ ΕΠ.Ε.Ι.Α. 

 

 

ΘΔΜΑ:  ΚΩΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΣΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

 

Σο Γ.. τηρ ΔΠΔΗΑ, λαμβάνονταρ ςπότη: 

1.  Τν Ν. 3229/04 «Εποπηεία και έλεγσορ ιδιωηικήρ αζθάλιζηρ, εποπηεία και έλεγσορ 

ηςσεπών παισνιδιών, εθαπμογή ηων Διεθνών Λογιζηικών Πποηύπων και άλλερ 

διαηάξειρ» (ΦΔΚ Α 38), φπσο ηζρχεη,  

2.  Τν Ν. 1569/85 (ΦΔΚ Α 183), «Διαμεζολάβηζη ζηιρ ζςμβάζειρ ιδιωηικήρ 

αζθάλιζηρ, ζύζηαζη ζώμαηορ ειδικών ππαγμαηογνωμόνων ηποσαίων αηςσημάηων, 

λειηοςπγία γπαθείος διεθνούρ αζθάλιζηρ και άλλερ διαηάξειρ», φπσο ηζρχεη, θαη ηδίσο 

ην άξ. 21 παξ. 1 απηνχ, 

3.  Τν λ.δ/γκα 400/70 (ΦΔΚ Α 10) «Πεπί ιδιωηικήρ επισειπήζεωρ αζθαλίζεωρ», φπσο 

ηζρχεη, θαη ηδίσο ηεο παξ. 3α ηνπ άξ. 6 απηνχ, 

4.  Τν π.δ. 298/86 (ΦΔΚ Α 133) «Δικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ αζθαλιζηικών 

ππακηόπων και παπαγωγών αζθαλίζεων και Κώδικαρ δεονηολογίαρ για ηην άζκηζη 

ηος επαγγέλμαηορ αςηών», φπσο ηζρχεη, 

5.  Τν π.δ. 190/06 (ΦΔΚ Α 196) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 

2002/92/Ε.Κ. ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ζσεηικά με ηην 

αζθαλιζηική διαμεζολάβηζη (L 9/15.1.2003)», φπσο ηζρχεη, 

6.  Τν άξ. 90 π.δ. 63/85 «Κωδικοποίηζη ηηρ νομοθεζίαρ για ηην Κςβέπνηζη και ηα 

κςβεπνηηικά όπγανα» (ΦΔΚ Α 98), φπσο ηζρχεη, 
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7.  Τελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη 

Αλάπηπμεο, ππ’ αξ. 46511/Β2147/29-10-2007 (ΦΔΚ Β 2149), κε ηελ νπνία 

δηαπηζηψζεθε ε ιεηηνπξγηθή εηνηκφηεηα ηεο ΔΠΔΙΑ,  

8.  Τελ Απφθαζε Υθππνπξγνχ Αλάπηπμεο Κ3-8010/2007 (ΦΔΚ Β 1600) 

«Kαθοπιζμόρ ηων απαιηούμενων πποϋποθέζεων-εξεηάζεων, πος αποδεικνύοςν ηην 

εμπειπία, ηιρ ικανόηηηερ και ηιρ γενικέρ εμποπικέρ & επαγγελμαηικέρ γνώζειρ ηων 

διαμεζολαβηηών ζηην Αζθάλιζη», όπωρ ηζρχεη, θαη 

9.  Τε ζρεηηθή Δηζήγεζε ηνπ θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο ΔΠΔΙΑ, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Άπθπο 1 

κοπόρ 

Σθνπφο ηνπ παξφληνο Κψδηθα είλαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνξέσλ ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηζρχνπζαο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη 

ησλ απνθάζεσλ ηεο ΔΠ.Δ.Ι.Α., κε ηξφπν ψζηε: 

Α)  λα δηαθπιάζζνληαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία, ε αλάπηπμε θαη ν πγηήο αληαγσληζκφο 

ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο, 

Β)  λα πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη επαξθήο 

πιεξνθφξεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ – θαηαλαισηή, θαη 

Γ)  λα δηαθπιάζζεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Άπθπο 2 

Οπισμοί 

1. Ωο «Δηαηξείεο» λννχληαη: 

α) οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί με έδρα την 

Ελλάδα για το σύνολο των ασφαλίσεων και αντασφαλιστικών αναλήψεων, που αυτοί 

συνάπτουν, 

β) οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί τρίτων χωρών, 

δηλαδή χωρών μη Κρατών Μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., για τις ασφαλίσεις και 

αντασφαλιστικές αναλήψεις που συνάπτουν στην Ελλάδα, και 

γ) τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα κοινοτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 

αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών. 
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Τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους σε κράτος – μέλος της ΕΕ 

και του ΕΟΧ μπορούν να εφαρμόζουν τους αντίστοιχους Κώδικες Δεοντολογίας που 

εφαρμόζει η μητρική τους επιχείρηση, εφόσον το περιεχόμενο καθώς και κάθε 

τροποποίηση αυτών γνωστοποιηθεί στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. 

 

2. Ωο «Γίθηπν Πψιεζεο» ησλ Δηαηξεηψλ λνείηαη: 

α) ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ, αλεμάξηεησλ θαη ζπλδεδεκέλσλ, 

πξαθηφξσλ αζθαιίζεσλ, αλεμάξηεησλ θαη ζπλδεδεκέλσλ, πξαθηφξσλ 

αληαζθαιίζεσλ, κεζηηψλ αζθαιίζεσλ θαη αληαζθαιίζεσλ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζε κεηξψν ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζχκθσλα 

κε ην άξ. 3 παξ. 1 π.δ. 190/06, 

β)  ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Διιάδα κε θαζεζηψο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο, θαη  

γ) ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπψλ 

ηξαπεδψλ, 

ζηνπο νπνίνπο νη Δηαηξείεο έρνπλ αλαζέζεη ηε δηακεζνιάβεζε ζηε ζχλαςε 

αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ.   

Σην «Γίθηπν Πψιεζεο» πεξηιακβάλνληαη νη ππάιιεινη ησλ ίδησλ ησλ Δηαηξεηψλ πνπ 

εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ απεπζείαο πψιεζε πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο – 

αζθαιηζκέλνπο.  

Σην «Γίθηπν Πψιεζεο» πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη φζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

δηαηεξνχλ ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο θάζε είδνπο κε ηνπο παξαπάλσ ππφ ζηνηρεία (α), 

(β) θαη (γ) θαη εκπιέθνληαη έκκεζα ζηελ πξνψζεζε πξντφλησλ ησλ Δηαηξεηψλ, έζησ 

θαη αλ δελ ζπλδένληαη απεπζείαο ζπκβαηηθά κε ηηο Δηαηξείεο (Υπνδίθηπν). 

 

3. Ωο «Γίθηπν Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

ηνπ Γηθηχνπ Πψιεζεο πεξηιακβαλνκέλνπ, ζην νπνίν έρεη δνζεί εληνιή είζπξαμεο 

αζθαιίζηξσλ απφ ηνπο πειάηεο-αζθαιηζκέλνπο γηα ινγαξηαζκφ ησλ Δηαηξεηψλ.  

Σην «Γίθηπν Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ» πεξηιακβάλνληαη θαη φζα θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα δηαηεξνχλ ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο θάζε είδνπο κε ηνπο εληνινδφρνπο 

είζπξαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ δηαδηθαζία 

είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ, έζησ θαη αλ δελ ζπλδένληαη απεπζείαο ζπκβαηηθά κε ηηο 

Δηαηξείεο (Υπνδίθηπν). Σην «Γίθηπν Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ» δελ 

πεξηιακβάλνληαη νη ίδηεο νη Δηαηξείεο θαη νη ππάιιεινί ηνπο ζηελ πεξίπησζε 

δηελέξγεηαο απεπζείαο πσιήζεσλ. 
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4. Ωο «Φνξείο ηεο Αζθαιηζηηθήο Αγνξάο», εθεμήο γηα ζπληνκία θαινχκελνη σο 

«Φνξείο», λννχληαη απφ θνηλνχ νη Δηαηξείεο, ηα Γίθηπα Πψιεζεο θαη ηα Γίθηπα 

Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ. 

5. Ωο «Υπεξεζίεο» λννχληαη, θαηά πεξίπησζε, νη πξνβιεπφκελεο ζην Ν. 1569/85 θαη 

ζην π.δ. 190/06 ππεξεζίεο αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο ή/θαη νη αζθαιηζηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Ν. 2496/97, ην π.δ. 237/86 θαη ην λ.δ/γκα 

400/70. 

6. Ωο «Πειάηεο» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πξνο ην νπνίν νη σο άλσ 

Φνξείο παξέρνπλ ππεξεζίεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθηλνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέρξη ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο ζπκβαηηθήο 

ζρέζεο ησλ κεξψλ ή ηε ξεηή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζήο ηνπο. 

7. Ωο «Γφθηκνο Αζθαιηζηηθφο Σχκβνπινο» λνείηαη ν πξνβιεπφκελνο ζην άξ. 36 παξ. 

26 Ν. 2496/97. 

8. Ωο «Παξάπνλν» λνείηαη ε γξαπηή έθθξαζε δπζαξέζθεηαο, απφ ή γηα ινγαξηαζκφ 

αληηζπκβαιιφκελνπ ζε ζχκβαζε αζθάιηζεο ή ιήπηε αζθάιηζεο ή δηθαηνχρνπ 

απνδεκίσζεο, ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη φηη δέρζεθε αλεπαξθείο Υπεξεζίεο ή αληίζεηεο 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο πνπ πθίζηαηαη 

ή ζα ηζρχζεη κειινληηθά. 

9. Ωο «Παξαπνλνχκελνο» είλαη ν ππνβάιισλ ην σο άλσ Παξάπνλν. 

 

Άπθπο 3 

Βασικέρ Απσέρ 

 

1.  Οη Φνξείο ηεξνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ εθηίζεληαη ζηελ ακέζσο επφκελε 

παξάγξαθν.   

2.  Οη Βαζηθέο Αξρέο Γενληνινγίαο είλαη νη εμήο: 

α)  Οη Φνξείο ιακβάλνπλ θάζε ελδεηθλπφκελν κέηξν θαη ελεξγνχλ θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο έηζη, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ Πειαηψλ 

ηνπο θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. 

β)  Οη Φνξείο ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηφζν ηνπο πφξνπο φζν θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο. 

γ)  Οη Φνξείο ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ησλ απνθάζεσλ ηεο 

ΔΠΔΙΑ θαη ησλ Πνιηηηθψλ πνπ ζεζπίδνπλ νη Δηαηξείεο. 

δ)  Οη Φνξείο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδνπλ ζπκβαηηθά ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα Κψδηθα.  Δπηηξέπεηαη κφλνλ λα εμεηδηθεχνπλ ηα κέζα 

εθπιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 
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3.  Οη Δηαηξείεο επζχλνληαη αληηθεηκεληθά θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 

V ηνπ παξφληνο Κψδηθα, γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ Κεθαιαίσλ III θαη IV ηνπ 

παξφληνο Κψδηθα εθ κέξνπο ησλ Γηθηχσλ Πψιεζεο θαη Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, έζησ θαη αλ δελ ζεκειηψλεηαη ηαπηφρξνλε εθ κέξνπο ησλ 

Δηαηξεηψλ παξαβίαζε ηνπ άξ. 4 ηνπ παξφληνο. 

4.  Η εμεηδίθεπζε ησλ σο άλσ Βαζηθψλ Αξρψλ Γενληνινγίαο πνπ αθνινπζεί είλαη 

ελδεηθηηθή.  Η ΔΠΔΙΑ αμηνινγεί θάζε θνξά θαηά πεξίπησζε πνηα Βαζηθή Αξρή 

παξαβηάζηεθε απφ ηνπο Φνξείο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ. 

5.  Ο παξψλ Κψδηθαο νπδφισο πεξηνξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ π.δ. 190/06 (ΦΔΚ Α 

196) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. ηος 

Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ζσεηικά με ηην αζθαλιζηική 

διαμεζολάβηζη (L 9/15.1.2003)», ηνπ Ν. 2251/94 (ΦΔΚ Α 191) «Πποζηαζία 

καηαναλωηών» ή άιισλ λνκνζεηεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ - θαηαλαισηή. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ – ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΣΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ 

ΠΔΛΑΣΔ 

 

Άπθπο 4 

1.  Οη Δηαηξείεο παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνο ηνπ Πειάηεο θαη εθπιεξψλνπλ 

φιεο ηηο Βαζηθέο Αξρέο ηνπ παξφληνο Κψδηθα κε εηιηθξίλεηα, εληηκφηεηα, επηκέιεηα, 

πίζηε πξνο ηνλ Πειάηε, αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία, δηαζθαιίδνπλ δε φηη ην 

Γίθηπν Πψιεζεο ζπληζηά ζηνπο Πειάηεο ηε ζχλαςε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ 

εμππεξεηνχλ ην ζπκθέξνλ ησλ Πειαηψλ θαη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο. 

2.  Οη Δηαηξείεο παξέρνπλ ζην Γίθηπν Πψιεζεο φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα, κε εηιηθξίλεηα θαη ζην πιαίζην ηεο θαιήο 

πίζηεο, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία, φπσο ελδεηθηηθά ζην άξ. 4 λ.δ/ηνο 400/70 θαη ζην Ν. 2496/97.  

Παξάιιεια, ππνδεηθλχνπλ ζην Γίθηπν Πψιεζεο ηα κέζα γηα ηελ εμεχξεζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Πειάηε θαη θάζε άιιν ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο απφθαζήο ηνπ. 

3.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, νη Δηαηξείεο δηαζθαιίδνπλ ηε δηαξθή 

θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε ηνπ πειάηε κέζσ ηνπ Γηθηχνπ Πψιεζεο γηα ηελ εμέιημε ησλ 

πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ πνπ ηνπ παξέρνπλ, κε θάζε πξφζθνξν, πξνθνξηθφ θαη 

γξαπηφ, κέζν, θαη κε φξνπο ζαθείο, αθξηβείο θαη θαηαλνεηνχο.  Οη Δηαηξείεο 

θαζνδεγνχλ ηνπο Πειάηεο κέζσ ηνπ Γηθηχνπ Πψιεζεο ζηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκηψλ ηνπο.  Οη Δηαηξείεο ελεκεξψλνπλ ηνπο Πειάηεο κέζσ 
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ηνπ Γηθηχνπ Πψιεζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ππαλαρψξεζεο θαη ελαληίσζεο, αιιά θαη γηα 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξφσξεο δηαθνπήο θαη εμαγνξάο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπο. 

 

Άπθπο 5 

1.  Οη Δηαηξείεο ελεκεξψλνπλ ηα Γίθηπα Πψιεζεο θαη Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη παξέρνπλ ζαθείο, γξαπηέο 

νδεγίεο θαη θαλφλεο πξνο ηα Γίθηπα απηά σο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπ Κψδηθα, σο πξνο 

ηελ ηπρφλ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ησλ Βαζηθψλ Αξρψλ Γενληνινγίαο πνπ απηφο 

πξνβιέπεη, θαη σο πξνο ηελ ελ γέλεη δηεθπεξαίσζε ησλ πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ 

θαη ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο Πειάηεο.   

2. Τφζν ν παξψλ Κψδηθαο φζν θαη νη ελ γέλεη νδεγίεο θαη θαλφλεο ησλ Δηαηξεηψλ 

δηαλέκνληαη ζηα Γίθηπα  Πψιεζεο θαη Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ, θαη ην πεξηερφκελφ 

ηνπο εμεγείηαη αλαιπηηθά απφ ηηο Δηαηξείεο ζηα Γίθηπν Πψιεζεο θαη Δίζπξαμεο 

Αζθαιίζηξσλ.  

 

Άπθπο 6 

1.  Οη Δηαηξείεο απνηξέπνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ηδίσλ, ηνπ 

Γηθηχνπ Πψιεζεο θαη ησλ Πειαηψλ.   

2.  Οη Δηαηξείεο εμαζθαιίδνπλ ζηνπο Πειάηεο ηνπο ίζε κεηαρείξηζε, εμαξηψληαο ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο κφλν απφ ηα αληηθεηκεληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη  ηηο αλάγθεο 

ηνπο. 

Άπθπο 7 

1. Οη Δηαηξείεο δηαζθαιίδνπλ φηη νη πάζεο θχζεσο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, 

επαίζζεηα δεδνκέλα θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ Πειαηψλ ηνπο πνπ πεξηέξρνληαη 

ζε γλψζε θαη ζε θαηνρή, αληίζηνηρα, ηνπ Γηθηχνπ Πψιεζήο ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο παξαζρέζεθαλ. 

2. Οη Δηαηξείεο δηαζθαιίδνπλ φηη ην πεξηερφκελν ησλ δηαθεκίζεψλ ηνπο δελ 

πξνβάιιεη αλαθξηβή ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία, δελ απνζησπά νηνδήπνηε ζηνηρείν 

είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηακφξθσζε δίθαηεο, επαξθνχο θαη αληηθεηκεληθήο θξίζεο ηνπ 

Πειάηε, θαη δελ πξνζθξνχεη ζε νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή ή θαλνληζηηθή ξχζκηζε σο 

πξνο ηνλ ηχπν, ηε κνξθή ή ην πεξηερφκελφ ηεο.   

 

Άπθπο 8 

1.  Οη Δηαηξείεο εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνπο Πειάηεο ζχκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, ρσξίο θακία ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε.   

2.  Οη Δηαηξείεο θαηαβάιινπλ ηελ απνδεκίσζε: 
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α)  εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ Πξνζθνξά ηνπ άξ. 6 παξ. 6 π.δ. 237/86, 

β)  εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο εμαγνξάο, θαη 

γ) εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαηαβνιήο αζθαιίζκαηνο, 

εθφζνλ δελ ακθηζβεηνχληαη ε αμίσζε θαη ην αηηνχκελν πνζφ. 

 

Άπθπο 9 

1. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηηο Δηαηξείεο λα ρξεζηκνπνηνχλ δφθηκνπο αζθαιηζηηθνχο 

ζπκβνχινπο σο κέιε Γηθηχνπ Πψιεζεο.   

2. Οη Δηαηξείεο ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε νη Γφθηκνη αζθαιηζηηθνί 

ζχκβνπινη λα κελ επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κε ηνπο Πειάηεο, ρσξίο ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηε θπζηθή παξνπζία κέινπο ηνπ Γηθηχνπ Πψιεζεο κε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή πξνυπεξεζία ζηε ζπγθεθξηκέλε Δηαηξεία. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ – ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΩΛΖΖ ΠΡΟ 

ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΔ 

 

Άπθπο 10 

1.  Τν Γίθηπν Πψιεζεο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ηνπο Πειάηεο θαη εθπιεξψλεη 

φιεο ηηο Βαζηθέο Αξρέο ηνπ παξφληνο Κψδηθα, κε εηιηθξίλεηα, εληηκφηεηα, επηκέιεηα, 

πίζηε πξνο ηνλ πειάηε, αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία.  

2.  Γλψκνλαο ηνπ Γηθηχνπ Πψιεζεο θαηά ηελ πξφηαζε ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο 

είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ Πειάηε, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ εηθφλα ησλ αλαγθψλ 

ηνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη φζσλ νξίδνληαη ζηα άξ. 11 θαη 12 π.δ. 190/06. 

3.  Τν Γίθηπν Πψιεζεο εθαξκφδεη ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο πνπ ηνπ δφζεθαλ απφ ηηο 

Δηαηξείεο ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 5.  Τν Γίθηπν Πψιεζεο αμηνπνηεί φιν 

ην έληππν πιηθφ πνπ ηνπ παξέρνπλ νη Δηαηξείεο, φπσο ελδεηθηηθά ζην πιαίζην ηνπ 

παξαπάλσ άξζξνπ 5.  Σην έληππν πιηθφ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη εξσηεκαηνιφγηα 

γηα ηελ αθξηβή απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Πειάηε θαη ηνπ αλαιακβαλφκελνπ απφ 

ηηο Δηαηξείεο θηλδχλνπ. 

4.  Τν Γίθηπν Πψιεζεο έρεη δηαξθή ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ Πειάηε γηα ηελ 

εμέιημε ησλ πάζεο θχζεσο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ηνπ, κε θάζε πξφζθνξν, 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ κέζν, θαη κε φξνπο ζαθείο, αθξηβείο θαη θαηαλνεηνχο.  Τν 

Γίθηπν Πψιεζεο θαζνδεγεί ηνπο Πειάηεο ζηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ δεκηψλ ηνπο.  Τν Γίθηπν Πψιεζεο ελεκεξψλεη ηνπο Πειάηεο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ελαληίσζεο θαη ππαλαρψξεζεο, αιιά θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξφσξεο 

δηαθνπήο θαη εμαγνξάο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπο. 
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5.  Τν Γίθηπν Πψιεζεο ζπλδξάκεη ηνπο Πειάηεο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκβάζεψλ 

ηνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα απηψλ, θαη ηδίσο θαηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο 

πεξίπησζεο. 

 

Άπθπο 11 

1.  Καηά ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ, ην Γίθηπν Πψιεζεο δελ δηαβάιιεη ηα πξντφληα 

άιισλ Δηαηξεηψλ θαη δελ παξνπζηάδεη αλαιεζείο φξνπο ζε πξντφληα άιισλ 

Δηαηξεηψλ. 

2. Τν Γίθηπν Πψιεζεο επηδεηθλχεη θάζε επηκέιεηα θαηά ηελ εθαξκνγή φζσλ 

πξνβιέπνληαη ζηα άξ. 11 θαη 12 π.δ. 190/06.   

3.  Τν Γίθηπν Πψιεζεο ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε γηα ην θαζεζηψο ακνηβήο ηνπ, ήηνη 

ελδεηθηηθά απφ πνηνλ ακείβεηαη θαη πψο ππνινγίδεηαη ε ακνηβή ηνπ απηή επί ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αζθαιίζηξνπ πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιεη ν Πειάηεο, γηα θαζέλα 

μερσξηζηά απφ ηα πξντφληα πνπ ηνπ παξνπζηάδεη θαη πξνηνχ ν Πειάηεο απνθαζίζεη 

γηα ηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο.   

4.  Τν Γίθηπν Πψιεζεο παξέρεη εγγξάθσο ζηνπο Πειάηεο επαξθή πιεξνθφξεζε γηα 

ηα πάζεο θχζεσο έκκεζα νθέιε πνπ ελδέρεηαη λα εμαζθαιίζεη ην ίδην απφ ηελ 

παξνρή ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο, θαη ηα νπνία δελ είλαη εκθαλή ζηνλ πειάηε. 

5. Τν Γίθηπν Πψιεζεο πξνσζεί κφλνλ πξντφληα αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

 

Άπθπο 12 

1. Τν Γίθηπν Πψιεζεο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθέξεη αζθαιηζηήξηα απφ κία Δηαηξεία 

ζε άιιε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Πειάηε θαη εθφζνλ 

πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξ. 11 θαη 12 π.δ. 190/06 αιιά θαη ησλ 

άξζξσλ 10 θαη 11 ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ.   

2. Απαγνξεχεηαη ε πξνηξνπή πξνο ηνλ Πειάηε γηα ηελ εμαγνξά ή ηελ θαηαγγειία 

ζπκβνιαίνπ πνπ έρεη ζπλάςεη κε ζπγθεθξηκέλε Δηαηξεία, γηα ιφγνπο πνπ δε 

ζπλαξηψληαη κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Πειάηε. 

3.  Απαγνξεχεηαη ζην Γίθηπν Πψιεζεο λα αλαδέρεηαη νθεηιέο απφ αζθάιηζηξα 

Πειαηψλ πξνο ηηο Δηαηξείεο. 

4.  Απαγνξεχεηαη ε δηαθήκηζε θαη ε παξνρή απφ ην Γίθηπν Πψιεζεο εθπηψζεσλ ή 

σθειεκάησλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ηζρχνληα ηηκνιφγηα θαη ηνπο φξνπο ησλ 

Δηαηξεηψλ.   
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Άπθπο 13 

Τν Γίθηπν Πψιεζεο δηαζθαιίδεη φηη νη πάζεο θχζεσο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, 

επαίζζεηα δεδνκέλα θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ Πειαηψλ πνπ πεξηέξρνληαη ζε 

γλψζε θαη ζε θαηνρή ηνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο παξαζρέζεθαλ, κε ηελ επηθχιαμε εθπιήξσζεο λφκηκεο 

ππνρξέσζεο βάζεη εηδηθήο λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ απνθπγή λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV – ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΔΗΠΡΑΞΖ 

ΑΦΑΛΗΣΡΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΔ 

 

Άπθπο 14 

1. Τα κέιε ηνπ Γηθηχνπ Δίζπξαμεο παξαδίδνπλ παξαρξήκα απφδεημε ζηνλ Πειάηε 

γηα ηελ είζπξαμε ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ δηελήξγεζαλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ Δηαηξεηψλ.   

2. Διάρηζην πεξηερφκελν ηεο απφδεημεο είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ κέινπο ηνπ Γηθηχνπ 

Δίζπξαμεο (επσλπκία, έδξα, ΑΜ Δπηκειεηεξίνπ αλ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία, 

αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ, ΑΦΜ θαη Γ.Ο.Υ.), ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 

θαηαβάιινληνο, ε πιήξεο επσλπκία θαη έδξα ηεο Δηαηξείαο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

νπνίαο εηζπξάηηνληαη ηα αζθάιηζηξα, ν αξηζκφο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ε 

δηάξθεηά ηνπ, ην αθξηβέο χςνο ησλ αζθαιίζηξσλ, θαζψο θαη πιήξεο νλνκαηεπψλπκν 

θαη ππνγξαθή ηνπ εηζπξάμαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ.   

3. Δθφζνλ ην κέινο ηνπ Γηθηχνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ είζπξαμε άιινλ ζπλεξγάηε ή 

ππάιιειν, ππνρξενχηαη λα αλαγξάςεη ζηελ απφδεημε επηπιένλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

πξνζψπνπ απηνχ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην. 

 4. Απαγνξεχεηαη ζην Γίθηπν Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ λα αλαδέρεηαη νθεηιέο απφ    

 αζθάιηζηξα Πειαηψλ πξνο ηηο Δηαηξείεο. 

 

Άπθπο 15 

Τν Γίθηπν Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ γλσξίδεη ζηνλ Πειάηε εάλ δελ εληάζζεηαη 

ηαπηφρξνλα θαη ζην Γίθηπν Πψιεζεο ηεο εθάζηνηε Δηαηξείαο.  Σηελ πεξίπησζε απηή, 

απαγνξεχεηαη ην Γίθηπν Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ λα απαληά ζε εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ ή λα παξέρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζηνλ Πειάηε πνπ 

εκπίπηεη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζην επαγγεικαηηθφ αληηθείκελν ηνπ Γηθηχνπ Πψιεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V – ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΥΔΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ 

 

Άπθπο 16 

σέση Δταιπειών και Γικτύος Πώλησηρ 

Οη ζπκβάζεηο ησλ Δηαηξεηψλ θαη ηνπ Γηθηχνπ Πψιεζεο θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηε 

ζπκβαηηθή ειεπζεξία θαη ηηο ζρεηηθέο Πνιηηηθέο πνπ εθδίδνπλ ηα Γηνηθεηηθά Σπκβνχιηα 

ησλ Δηαηξεηψλ. 

 

Άπθπο 17 

σέση Δταιπειών και Γικτύος Δίσππαξηρ Ασυαλίστπυν 

1.  Τα αζθάιηζηξα πνπ εηζπξάηηνληαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ Δηαηξεηψλ απφ ην Γίθηπν 

Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ Απφθαζε ΔΠΔΙΑ ππ’ 

αξ. ………………….., απνδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξ. 33 παξ. 2 λ.δ/ηνο 

400/70.  

2.  Οη Δηαηξείεο δελ επηηξέπνπλ ζην Γίθηπν Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ λα ππεξβαίλεη ην 

ρξφλν απφδνζεο αζθαιίζηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε δηάηαμε ηνπ άξ. 33 παξ. 2 λ.δ/ηνο 

400/70. 

 

Άπθπο 18 

σέση τυν Γικτύυν Πώλησηρ και Δίσππαξηρ Ασυαλίστπυν 

Τα Γίθηπα Πψιεζεο θαη Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ αζθνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα ζίγνπλ ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςε ή λα δεκηνπξγνχλ 

ακθηβνιίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ή αμηνπηζηία άιισλ κειψλ ηνπ ηδίνπ ή 

άιισλ Γηθηχσλ, αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΔ ΚΑΗ ΚΤΡΩΔΗ 

 

Άπθπο 19 

Καταγγελίερ 

1.  Οη θαηαγγειίεο Πειαηψλ, θαη θάζε θπζηθνχ θαη λνκηθνχ πξνζψπνπ έρνληνο έλλνκν 

ζπκθέξνλ, γηα ηελ παξάβαζε ηνπ παξφληνο Κψδηθα, αζθνχληαη: 

Α) ελψπηνλ ηνπ Μεραληζκνχ Δμψδηθεο Αληηκεηψπηζεο Παξαπφλσλ ησλ Δηαηξεηψλ, 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Απφθαζε ΔΠΔΙΑ ππ’ αξ. …………………, ή/θαη 

Β) ελψπηνλ ηεο ΔΠ.Δ.Ι.Α.. 

2.  Οη θαηαγγειίεο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ ΔΠΔΙΑ θνηλνπνηνχληαη ζε αληίγξαθν πξνο 

ηηο εκπιεθφκελεο Δηαηξείεο, πνπ θαινχληαη λα απαληήζνπλ αηηηνινγεκέλα ζε ζρέζε 
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κε ηα εθεί αλαθεξφκελα, ην αξγφηεξν εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

3. Οη θαηαγγειίεο δηεξεπλψληαη απφ ηελ θαινχκελε ζε αθξφαζε Δηαηξεία. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνζηνιή αηηηνινγεκέλεο απάληεζεο ζηελ ΔΠΔΙΑ, ε Δηαηξεία 

ειέγρεη ηα εκπιεθφκελα κέιε ησλ Γηθηχσλ ηεο ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία 

πνπ έρεη απνθαζηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο Σπκβνχιην ζην πιαίζην ηνπ Μεραληζκνχ 

Δμψδηθεο Αληηκεηψπηζεο Παξαπφλσλ, ζπγθεληξψλεη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ 

νθείιεη λα ηεξεί ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Κψδηθα θαη ηηο Πνιηηηθέο πνπ ε ίδηα έρεη 

πηνζεηήζεη θαη θαιεί ην κέινο ηνπ Γηθηχνπ ηεο ζε έγγξαθεο εμεγήζεηο.   

Άπθπο 20 

Κςπώσειρ 

1.  Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξ. 19 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, νη Δηαηξείεο δεζκεχνληαη 

απφ θαζήθνλ αιεζείαο, γηα ηελ παξάβαζε ηνπ νπνίνπ ηηκσξνχληαη κε ηε δηάηαμε ηνπ 

άξ. 120 παξ. 2 λ.δ/ηνο 400/70.   Με ηελ ίδηα δηάηαμε ηηκσξνχληαη νη Δηαηξείεο πνπ 

ζθφπηκα αξλνχληαη λα δηελεξγήζνπλ ή παξαθσιχνπλ ή θαζπζηεξνχλ ηελ έξεπλα. 

2.  Γηα ηελ παξάβαζε νπνηαζδήπνηε εθ ησλ δχν παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

παξφληνο Κψδηθα, επηζχξνληαη, ζε βάξνο ηνπ Γηθηχνπ Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ νη 

δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ησλ άξ. 120 παξ. 1 θαη 49 λ.δ/ηνο 400/70 

αληίζηνηρα, θαη ζε βάξνο ησλ Δηαηξεηψλ νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξ. 120 παξ. 1 

λ.δ/ηνο 400/70.   

3.  Γηα θάζε παξάβαζε ησλ Βαζηθψλ Αξρψλ Γενληνινγίαο θαη ησλ εμεηδηθεχζεσλ 

απηψλ πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ Κψδηθαο, θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηηο 

παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ΔΠΔΙΑ επηβάιιεη ζηελ Δηαηξεία ή/θαη ζην κέινο 

Γηθηχνπ Πψιεζεο ή/θαη Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ πξφζηηκν ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξ. 120 λ.δ/ηνο 400/70. 

4. Η ΔΠΔΙΑ κπνξεί λα επηβάιεη ηε δηαγξαθή απφ ην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ 

Δπηκειεηήξην ζε βάξνο κέινπο Γηθηχνπ Πψιεζεο ή/θαη Δίζπξαμεο Αζθαιίζηξσλ, 

ζπλεπεία επαλεηιεκκέλεο επηβνιήο θπξψζεσλ γηα παξάβαζε ηνπ παξφληνο Κψδηθα. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VII 

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άπθπο 21 

1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος 

Β΄). 
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2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄). 

3.  Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται το π.δ. 298/86 και 

κάθε αντίθετη ρύθμιση. 

 
*************************** 

 


