
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΓΝΩΕΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ 

 

Ι. Κίνδυνοι ηθμιών που ταξινομοφνται ςτο άρκρο 4 του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13): 

 

α. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ των όρων και των προχποκζςεων των προςφερόμενων 

αςφαλιςτικών ςυμβάςεων, περιλαμβανομζνων των παρεπόμενων κινδφνων εάν 

καλφπτονται από τισ ςυμβάςεισ αυτζσ, 

 

β. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ τθσ εφαρμοςτζασ νομοκεςίασ που διζπει τθ διανομι 

αςφαλιςτικών προϊόντων, όπωσ θ νομοκεςία για τθν προςταςία των καταναλωτών, θ 

ςχετικι φορολογικι νομοκεςία και το ςχετικό κοινωνικό και εργατικό δίκαιο, 

 

γ. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ διαχείριςθσ περιπτώςεων ηθμιών, 

 

δ. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ διαχείριςθσ καταγγελιών, 

 

ε. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ αξιολόγθςθσ των αναγκών του πελάτθ, 

 

ςτ. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ τθσ αςφαλιςτικισ αγοράσ, 

 

η. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ των προτφπων επαγγελματικισ δεοντολογίασ και 

 

θ. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ επάρκεια ςτον χρθματοοικονομικό τομζα. 

 

II. Επενδυτικά προϊόντα βαςιηόμενα ςε αςφάλιςθ 

 

α. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ επενδυτικών προϊόντων που βαςίηονται ςε αςφάλιςθ, 

περιλαμβανομζνων των όρων και των προχποκζςεων και των κακαρών αςφαλίςτρων, και, 

κατά περίπτωςθ, των καλυπτόμενων και μθ καλυπτόμενων από εγγφθςθ οφειλών, 



 

β. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ των πλεονεκτθμάτων και μειονεκτθμάτων των διαφόρων 

επενδυτικών επιλογών για τουσ αςφαλιςμζνουσ, 

 

γ. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ των χρθματοοικονομικών κινδφνων που βαρφνουν τουσ 

αςφαλιςμζνουσ, 

 

δ. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ των ςυμβολαίων που καλφπτουν κινδφνουσ αςφάλιςθσ 

ηωισ και άλλων προϊόντων αποταμίευςθσ, 

 

ε. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ για τθν οργάνωςθ και τα οφζλθ που καλφπτονται από 

εγγφθςθ του ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ, 

 

ςτ. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ τθσ εφαρμοςτζασ νομοκεςίασ που διζπει τθ διανομι 

αςφαλιςτικών προϊόντων, όπωσ θ νομοκεςία για τθν προςταςία των καταναλωτών και θ 

ςχετικι φορολογικι νομοκεςία, 

 

η. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ τθσ αςφαλιςτικισ αγοράσ και τθσ αγοράσ των προϊόντων 

αποταμίευςθσ, 

 

θ. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ διαχείριςθσ καταγγελιών, 

 

κ. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ αξιολόγθςθσ των αναγκών του πελάτθ, 

 

ε. διαχείριςθ ςυγκροφςεων ςυμφερόντων, 

 

ςτ. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ των προτφπων επαγγελματικισ δεοντολογίασ και 

 

η. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ επάρκεια ςτον χρθματοοικονομικό τομζα. 

 



ΙΙΙ.  Κίνδυνοι αςφάλιςθσ ηωισ που ταξινομοφνται ςτο άρκρο 5 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13): 

 

α .ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ ςυμβολαίων, περιλαμβανομζνων των όρων, των 

προχποκζςεων, των καλυπτόμενων από εγγφθςθ οφελών και, όπου ζχει εφαρμογι, των 

παρεπόμενων κινδφνων, 

 

β. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ για τθν οργάνωςθ και τα οφζλθ που καλφπτονται από 

εγγφθςθ του ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ του ςχετικοφ κράτουσ μζλουσ, 

 

γ. γνώςθ τθσ εφαρμοςτζασ νομοκεςίασ για τισ ςυμβάςεισ αςφάλιςθσ, τθσ νομοκεςίασ για 

τθν προςταςία του καταναλωτι, τθσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα, τθσ νομοκεςίασ για τθ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και, όπου ζχει εφαρμογι, τθσ ςχετικισ φορολογικισ νομοκεςίασ και τθσ 

ςχετικισ κοινωνικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, 

 

δ. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ τθσ αςφαλιςτικισ αγοράσ και των αγορών ςχετικών 

χρθματοοικονομικών υπθρεςιών, 

 

ε. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ διαχείριςθσ καταγγελιών, 

 

ςτ. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ αξιολόγθςθσ των αναγκών των καταναλωτών, 

 

η. διαχείριςθ ςυγκροφςεων ςυμφερόντων, 

 

θ. ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνώςθ των προτφπων επαγγελματικισ δεοντολογίασ και 

 

κ.  ελάχιςτθ απαιτοφμενθ επάρκεια ςτον χρθματοοικονομικό τομζα.  

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


