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ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ
ΜΕΣΑΞΤ ΜΕΙΣΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ
Άπθπο 1
Σκοπόρ
1.1. θνπόο ηνπ παξόληνο είλαη ε ζέζπηζε θνηλά απνδεθηώλ θαλόλσλ δενληνινγίαο θαη νξζήο
επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο από πιεπξάο θαη ησλ Μεζηηώλ Αζθαιίζεσλ αιιά θαη ησλ
Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνύλ θαη αληηκεησπηζηνύλ ζέκαηα
ηα νπνία δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζην επίπεδν
απηό. Οη θαλόλεο ηνπ παξόληνο ζπλάδνπλ κε ηηο δηεζλώο απνδεθηέο πξαθηηθέο θαη
εθηηκάηαη όηη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο
αζθαιηζηηθήο αγνξάο γεληθόηεξα.
1.2. Η πηζηή ηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παξόληνο από όια ηα εκπιεθόκελα κέξε ζην
κέγηζην δπλαηόλ βαζκό είλαη βέβαην όηη ζα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ώζηε λα βειηησζεί:
 Η εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο αζθαιηζηηθήο αγνξάο
 Η πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ αζθαιηδνκέλσλ αιιά θαη όισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ κεξώλ
 Η δηαθάλεηα ησλ ζρεηηθώλ ζπλαιιαγώλ
 Η δηαζθάιηζε θαλόλσλ πγηνύο αληαγσληζκνύ ζε όιν ην θάζκα ηεο αζθαιηζηηθήο
αγνξάο
1.3. Σν παξόλ αθνινπζεί θαη ζπκπιεξώλεη ηνλ ΚΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ
ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΟΤΝΣΩΝ ΣΗΝ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΩΠΩΝ.
1.4. Σν παξόλ δελ επεξεάδεη ή πεξηνξίδεη ηελ επζύλε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ
ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ηνλ θαηαλαισηή / πειάηε.
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Άπθπο 2
Οπιζμοί
Γηα ηελ αθξηβέζηεξε θαη νξζόηεξε θαηαλόεζε αιιά θαη ηελ πηζηόηεξε εθαξκνγή θαη ηήξεζε
ηνπ παξόληνο Κώδηθα Γενληνινγίαο, ζπκθσλείηαη όηη νη όξνη νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ
ζηε ζπλέρεηα ζα έρνπλ ηελ αληίζηνηρε παξαθάησ έλλνηα.
2.1. Γενικέρ Έννοιερ :


«Αζθαλιζηήρ» ή «Αζθαλιζηική Επιχείπηζη»
Δπηρείξεζε πνπ λνκίκσο ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ.
400/1970 «Πεξί ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο» όπσο ηζρύεη κε ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.



«Μεζίηηρ Αζθαλίζεων»
Σν δηακεζνιαβώλ ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, όπσο
πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ. 190/14.09.2006 θαη νξίδεηαη ζην άξζξν 15α ηνπ Ν. 1569/85, σο
απηό ηζρύεη.



«Διαμεζολαβούνηα ζηην ιδιωηική αζθάλιζη ππόζωπα»
Πεξηιακβάλεη όια ηα δηακεζνιαβνύληα ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, θπζηθά ή λνκηθά
πξόζσπα, δειαδή «Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ», «Αζθαιηζηηθνί Πξάθηνξεο»,
«Αζθαιηζηηθνί ύκβνπινη», «πληνληζηέο Αζθαιηζηηθώλ πκβνύισλ».

2.2. Ειδικέρ Έννοιερ :


Ιδιυηικό ςμθυνηηικό ςνεπγαζίαρ
πκθσλεηηθό κεηαμύ ηνπ Μεζίηε Αζθαιίζεσλ θαη ηνπ Αζθαιηζηή κε ην νπνίν
θαζνξίδεηαη ην πιαίζην ηεο κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζίαο θαη ξπζκίδνληαη γεληθά ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη δηαδηθαζία θπξίσο γηα καθξνρξόληεο
ζπλεξγαζίεο. Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό Δείγμα Νο 1.



Ενηολή Διεπεύνηζηρ (Γενική)
Γξαπηή ελππόγξαθε εληνιή ηνπ πξνο αζθάιηζε πειάηε πξνο έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο
Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο πξνο εμεύξεζε
θάιπςεο. Σα ζηνηρεία πνπ απαξαίηεηα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη είλαη : (α) πιήξεο
επσλπκία ηνπ πειάηε, (β) πιήξεο επσλπκία ηνπ Μεζίηε Αζθαιίζεσλ, (γ)
αληηθείκελν αζθάιηζεο γηα ην νπνίν δίλεηαη ε εληνιή θαη (δ) πξναηξεηηθά ε δηάξθεηα
ηζρύνο ηεο εληνιήο. Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό Δείγμα Νο 2.



Ενηολή Διεπεύνηζηρ Αποκλειζηική
Γξαπηή ελππόγξαθε εληνιή ηνπ πξνο αζθάιηζε πειάηε αποκλειζηικά ζε έναν
Μεζίηε Αζθαιίζεσλ γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο πξνο εμεύξεζε
θάιπςεο. Σα ζηνηρεία πνπ απαξαίηεηα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη είλαη σο Εντολή
Διερεύνησης. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζαθώο όηη πξόθεηηαη γηα
Αποκλειζηική Ενηολή θαη, εθόζνλ επηζπκεί ν πειάηεο, πξέπεη λα νξίδεηαη δηάξθεηα
ηζρύνο ηεο. Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό Δείγμα Νο 3.



Επιζηολή Ανάθεζηρ Μεζίηη
Γξαπηή ελππόγξαθε επηζηνιή / εληνιή ηνπ πξνο αζθάιηζε πειάηε αποκλειζηικά ζε
έναν Μεζίηε Αζθαιίζεσλ κε ηελ νπνία νξίδεη ηνλ ελ ιόγσ Μεζίηε εμ αξρήο σο
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αξκόδην γηα έλα ή πεξηζζόηεξα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα. Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό
Δείγμα Νο 4.


Ενηολή Αζθαλιζηικήρ Κάλςτηρ
Γξαπηή ελππόγξαθε εληνιή ηνπ πξνο αζθάιηζε πειάηε πξνο ζπγθεθξηκέλν Μεζίηε
Αζθαιίζεσλ ν νπνίνο νξίδεηαη σο εληνινδόρνο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπ εμαζθαιίζεη
αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηα πξνο αζθάιηζε αληηθείκελα (πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,
επζύλε, πξόζσπα, θιπ). Σα ζηνηρεία πνπ απαξαίηεηα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη είλαη :
(α) πιήξεο επσλπκία ηνπ πειάηε, (β) πιήξεο επσλπκία ηνπ Μεζίηε Αζθαιίζεσλ, (γ)
αληηθείκελν αζθάιηζεο γηα ην νπνίν δίλεηαη ε εληνιή θαη, (δ) ε δηάξθεηα αζθάιηζεο
θαη ν / νη αζθαιηζηήο / έο. Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό Δείγμα Νο 5.



ςμθυνηηικό Αζθαλιζηικήρ Κάλςτηρ
πκθσλεηηθό κε ην νπνίν ν Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ «κεηαθέξεη» ζηνλ Αζθαιηζηή ηελ
εηθόλα ηνπ πξνο αζθάιηζε θηλδύλνπ. Γηαθξίλεηαη ζε Πποζυπινό θαη Οπιζηικό :



o

Πποζυπινό ςμθυνηηικό Αζθαλιζηικήρ Κάλςτηρ
Απνζηέιιεηαη ζηνλ Αζθαιηζηή γξαπηώο ή κέζσ Fax θαη πεξηέρεη εθείλα ηα
ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηεζεί ππόςε ηνπ Μεζίηε Αζθαιίζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνο
αζθάιηζε θίλδπλν ώζηε ν Αζθαιηζηήο λα απνθηήζεη ζαθή εηθόλα ηνπ θηλδύλνπ
πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ δπλαηόηεηα αλάιεςήο ηνπ θαη λα ελεκεξώζεη
ζρεηηθά ηνλ Μεζίηε Αζθαιίζεσλ. Σν Πξνζσξηλό πκθσλεηηθό Αζθαιηζηηθήο
Κάιπςεο ζα πξέπεη θαη‟ ειάρηζην λα πεξηέρεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία : (α) θιάδν
αζθάιηζεο, (β) πεξίνδν αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, (γ) πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνο
αζθάιηζε θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ, (δ) πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνο αζθάιηζε
θηλδύλνπ (είηε πξόθεηηαη γηα αληηθείκελα είηε πξόθεηηαη γηα πξόζσπν) θαζώο θαη
ηελ αθξηβή ηνπνζεζία απηνύ, (ε) ηα αζθαιηδόκελα θεθάιαηα ή όξηα αζθάιηζεο,
(ζη) ηνπο πξόζζεηνπο εηδηθνύο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο αζθάιηζεο, (δ) ην
ηζηνξηθό δεκηώλ ηνπιάρηζηνλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, (ε) ην πξνηεηλόκελν
αζθάιηζηξν θαη ηξόπν πιεξσκήο ηνπ θαη (ζ) ζηελ πεξίπησζε ζπλαζθάιηζεο, ηνλ
Ηγήηνξα Αζθαιηζηή θαη ηνπο ινηπνύο ζπλαζθαιηζηέο, εθόζνλ απηνί έρνπλ
νξηζηεί. Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό Δείγμα Νο 6.

o

Οπιζηικό ςμθυνηηικό Αζθαλιζηικήρ Κάλςτηρ
Απνζηέιιεηαη ζηνλ Αζθαιηζηή όηαλ έρεη επέιζεη ζπκθσλία κεηαμύ Αζθαιηζηνύ
θαη Μεζίηε Αζθαιίζεσλ γηα ηνλ πξνο αζθάιηζε θίλδπλν θαη επέρεη ηελ ζέζε
Δληνιήο Έθδνζεο Αζθαιηζηεξίνπ πκβνιαίνπ. Αλαγξάθνληαη όινη εθείλνη νη
όξνη πνπ ν Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ έρεη ζπκθσλήζεη γξαπηώο ή πξνθνξηθώο κε
ηνλ αζθαιηζηή βάζεη ησλ νπνίσλ ζα εθδνζεί πιένλ ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην.
Σν Οξηζηηθό πκθσλεηηθό Αζθαιηζηηθήο Κάιπςεο πξέπεη λα πεξηέρεη θαη΄
ειάρηζην ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνζσξηλνύ πκθσλεηηθνύ, ηξνπνπνηεκέλα όπνπ
απαηηείηαη κε βάζε ηηο λεόηεξεο ζπκθσλίεο κεηαμύ Αζθαιηζηνύ θαη Μεζίηε
Αζθαιίζεσλ θαη επηπιένλ πξέπεη λα αλαθέξεη ζαθώο (α) ηελ έλαξμε αζθάιηζεο,
(β) ην ζπκθσλεζέλ αζθάιηζηξν, (γ) ηνλ ηξόπν πιεξσκήο απηνύ, (δ) ζηελ
πεξίπησζε ζπλαζθάιηζεο, ηνλ Ηγήηνξα Αζθαιηζηή θαη ηνπο ινηπνύο
ζπλαζθαιηζηέο θαη (ε) ηελ ζπκθσλεζείζα πξνκήζεηα ηνπ Μεζίηε Αζθαιίζεσλ.
ηηο πεξηπηώζεηο ηππνπνηεκέλσλ θηλδύλσλ όπσο αζθάιηζε απηνθηλήησλ,
θαηνηθηώλ (ελ γέλεη „personal lines‟), νη ηππνπνηεκέλεο αηηήζεηο / πξνηάζεηο
αζθάιηζεο επέρνπλ ζέζε Οξηζηηθνύ πκθσλεηηθνύ Αζθάιηζεο. Δπηζπλάπηεηαη
ζρεηηθό Δείγμα Νο 6.

Πιζηοποιηηικό Αζθάλιζηρ
Πηζηνπνηεηηθό ην νπνίν θαηά ην άξζξν 15(δ), παξ. 2 ηνπ Ν. 1569/1985, εθδίδεηαη
από ηνλ Μεζίηε Αζθαιίζεσλ, κόλνλ κεηά ηελ ηειηθή ζπκθσλία κε ηνλ Αζθαιηζηή
θαη ηελ νξηζηηθή αλάιεςε ηνπ θηλδύλνπ από απηόλ θαη πεξηιακβάλεη ηνπο όξνπο πνπ
ν Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ έρεη ζπκθσλήζεη κε ηνλ Αζθαιηζηή δηα ινγαξηαζκό ηνπ
πειάηε. Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό Δείγμα Νο 7.
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Υπευζηικό ημείυμα
Έγγξαθν κε ην νπνίν ν Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ ελεκεξώλεη ηνλ πειάηε όηη έρεη
ρξεώζεη ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ κε ην πνζό ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ
ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη δηάξθεηα γηα ηελ νπνία απηόο (ν πειάηεο)
έρεη δώζεη εληνιή. Σν Υξεσζηηθό εκείσκα θαηά θαλόλα ζπλνδεύεη ην
Πηζηνπνηεηηθό Αζθάιηζεο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
ζε απηό είλαη, εθηόο από ηελ πιήξε επσλπκία ηνπ Μεζίηε θαη ηνπ πειάηε, ν αξηζκόο
ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ή ελαιιαθηηθά, εθόζνλ απηό δελ έρεη εθδνζεί από ηνλ
αζθαιηζηή, ν αξηζκόο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη όια εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία
πξνζδηνξίδνπλ ηνλ αζθαιηδόκελν θίλδπλν, ηελ θάιπςε θαη ηελ δηάξθεηα γηα ηελ
νπνία γίλεηαη ε ρξέσζε. Σέηνηα είλαη ην είδνο αζθάιηζεο, ε ηνπνζεζία θηλδύλνπ θαη
ε δηάξθεηα αζθάιηζεο. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ν ηξόπνο πιεξσκήο ησλ
αζθαιίζηξσλ θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ. Δπηζπλάπηεηαη
ζρεηηθό Δείγμα Νο 8.



Πιζηυηικό ημείυμα
Έγγξαθν, αληίζηνηρν ηνπ Υξεσζηηθνύ εκεηώκαηνο, κε ην νπνίν ν Μεζίηεο
Αζθαιίζεσλ ελεκεξώλεη ηνλ πειάηε γηα πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ κε πνζό
αζθαιίζηξσλ πνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ιόγν επηζηξέθνληαη ζε απηόλ. Καη‟ αληηζηνηρία
ινηπόλ ηνπ Υξεσζηηθνύ εκεηώκαηνο, ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ζε απηό είλαη, εθηόο από ηελ πιήξε επσλπκία ηνπ Μεζίηε θαη ηνπ
πειάηε, ν αξηζκόο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ή ν αξηζκόο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ, ν
αζθαιηδόκελνο θίλδπλνο, ην είδνο θάιπςεο, ν ιόγνο επηζηξνθήο, ε δηάξθεηα
αζθάιηζεο θαη ε δηάξθεηα ηελ νπνία αθνξά ε επηζηξνθή. Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό
Δείγμα Νο 9.



ςμθυνηηικό Εμπιζηεςηικόηηηαρ
Έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη από ηνλ Μεζίηε Αζθαιίζεσλ ή / θαη ηνλ Αζθαιηζηή, εθόζνλ
δεηεζεί από ηνλ πειάηε, κε ην νπνίν ν ππνγξάθσλ δεζκεύεηαη όηη ηα ζηνηρεία ή νη
πιεξνθνξίεο πνπ έξρνληαη ζε γλώζε ηνπ, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ζπγθεθξηκέλν
ζθνπό θαη δελ ζα απνθαιπθζνύλ ζε ηξίηνπο πνπ δελ παίξλνπλ κέξνο ζηελ ελ γέλεη
πξνπαξαζθεπή θαη θαηάξηηζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο (ζπκβνιαίνπ). Η κνξθή
θαη ην πεξηερόκελν ηνπ ελ ιόγσ πκθσλεηηθνύ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα
κε ηηο επηζπκίεο ηνπ πειάηε πνπ ην δεηάεη. Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό Δείγμα Νο 10.

Άπθπο 3
Γενικέρ Διαηάξειρ
Κάζε εκπιεθόκελν ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ παξόληνο πξόζσπν, είηε από ηελ πιεπξά ησλ
Μεζηηώλ Αζθαιίζεσλ είηε από ηελ πιεπξά ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ, ππνρξενύηαη όπσο:
3.
3.1. πκκνξθώλεηαη πηζηά κε ην ζύλνιν ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ ηεο
αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε ησλ αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ.
3.2. Λακβάλεη θάζε ελδεηθλπόκελν κέηξν θαη ελεξγεί θαηά ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νύησο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή ησλ θαιύηεξσλ δπλαηώλ
ππεξεζηώλ πξνο ηνπο Αζθαιηδόκελνπο.
3.3. πλεξγάδεηαη κε ηα ππόινηπα εκπιεθόκελα ζηηο ελ ιόγσ δηαδηθαζίεο πξόζσπα, σο
απαηηεί ε θαιή πίζηε θαη ηα ρξεζηά θαη θξαηνύληα ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά
ζπλαιιαθηηθά ήζε, έηζη ώζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αζθαιηζηηθήο
αγνξάο θαη ζηελ πξναγσγή ηνπ ζεζκνύ ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο.
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3.4. Να εμαζθαιίδεη ην απόξξεην ησλ δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηώλ, ησλ νπνίσλ ιακβάλεη
γλώζε επ‟ επθαηξία ή ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ιακβάλνληαο όια ηα
απαξαίηεηα θαη δπλαηά κέηξα αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ ηεξώληαο ηηο πάζεο
θύζεσο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.
3.5. Καηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε λα εμαζθαιίδεη όηη ηα ρξεζηκνπνηνύκελα
άηνκα θαη ην ινηπό πξνζσπηθό ηνπ ηεξνύλ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ
δηθαησκάησλ ηξίησλ.

Άπθπο 4
Σχέζειρ μεηαξύ Αζθαλιζηικών Εηαιπειών και Μεζιηών Αζθαλίζευν
4.
4.1. Με δεδνκέλν όηη ν Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ, όπσο νξίδεηαη από ηνλ λόκν, ελεξγεί θαη‟
εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε, δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ζύκβαζεο κε
ηνλ αζθαιηζηή θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ππόθεηληαη ζηηο δεζκεύζεηο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη.
Πξνθεηκέλνπ όκσο λα δηεπθνιύλνληαη νη ζπλελλνήζεηο θαη δηαδηθαζίεο ζηελ θαζεκεξηλή
ζπλεξγαζία Μεζίηε θαη Αζθαιηζηή, θαιό είλαη λα ππάξρεη έλα Ιδησηηθό πκθσλεηηθό ην
νπνίν ζα θαζνξίδεη ην πιαίζην θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δύν κεξώλ,
παξέρνληαο επίζεο ζηνλ αζθαιηδόκελν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα επηδεηθλύεηαη εθόζνλ
δεηεζεί, έλα επηπιένλ ζηνηρείν δηαζθάιηζεο αιιά θαη δηαθάλεηαο ζηελ απόθαζή ηνπ λα
ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Μεζίηε ηνλ νπνίν έρεη επηιέμεη.
4.2. Κάζε Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ ν νπνίνο πξνζεγγίδεη νπνηαδήπνηε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία
πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηόηεηα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θάπνηνπ πειάηε, ζα
πξέπεη λα επηδεηθλύεη / παξνπζηάδεη / ππνβάιεη ζηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ηελ ζρεηηθή
Δληνιή Γηεξεύλεζεο. Η ελ ιόγσ εληνιή δελ απαηηείηαη αθελόο γηα ηνλ Μεζίηε
Αζθαιίζεσλ ν νπνίνο έρεη ήδε ηνλ πξνο αζθάιηζε θίλδπλν (holding broker) θαη
αθεηέξνπ γηα εξγαζίεο “personal lines”, εθηόο εάλ ππάξρεη ξεηή γξαπηή εληνιή ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ πεξί ηνπ αληηζέηνπ.
4.3. Κάζε Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη όξνπο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζα
πξέπεη λα ππνβάιεη πκθσλεηηθό Αζθαιηζηηθήο Κάιπςεο (Πξνζσξηλό ή Οξηζηηθό). Δάλ
θάπνηνο Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ ή άιινο Γηακεζνιαβώλ δελ ππνβάιεη ηα πιήξε ειάρηζηα
απαηηνύκελα ζηνηρεία, δελ ζα ιακβάλεη όξνπο αζθάιηζεο. Ο Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ
δεζκεύεηαη όηη παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζηή ηα αθξηβή ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ππόςε
ηνπ γηα ηνλ πξνο αζθάιηζε θίλδπλν.
4.4. Κάζε Αζθαιηζηήο ν νπνίνο ζα επηιεγεί από ηνλ Μεζίηε Αζθαιίζεσλ ζα πξέπεη λα
γλσζηνπνηήζεη κε ζαθή θαη απνδεηθλπόκελν ηξόπν (εγγξάθσο κε επηζηνιή ή κέζσ θαμ
ελππόγξαθα, ή ειεθηξνληθά κέζσ e-mail) ηελ απνδνρή λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ πξνο
αζθάιηζε θίλδπλν πξνζδηνξίδνληαο ην αζθάιηζηξν θαη ην αλώηαην πνζνζηό ζπκκεηνρήο
ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηνπο αηηεζέληεο όξνπο αζθάιηζεο, ζα
πξέπεη λα αλαθέξεη ξεηά θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηθέξεη. ε θάζε
πεξίπησζε ν Αζθαιηζηήο νθείιεη λα θαζνξίδεη ηελ πεξίνδν ηζρύνο (Validity Period) ησλ
πξνηεηλόκελσλ / απνδεθηώλ όξσλ αζθάιηζεο. Δθόζνλ ηνπ δεηεζεί, ν Αζθαιηζηήο
ππνρξενύηαη επίζεο λα γλσζηνπνηήζεη ηνπο αληαζθαιηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο. Ο Αζθαιηζηήο έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέμεη ηε
ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ελεκεξώζεη γηα ηα αθξηβή ζηνηρεία ησλ αληαζθαιηζηώλ ηνπ, αιιά
ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξάμεη ηνύην ακέζσο κόιηο ιάβεη Δληνιή Αζθαιηζηηθήο
Κάιπςεο.
4.5. Ο Αζθαιηζηήο δεζκεύεηαη όηη ζα ζπλαιιάζζεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθό
θίλδπλν κόλν κε Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ ή άιινπο Γηακεζνιαβνύληεο νη νπνίνη ζα
ππνβάινπλ ζρεηηθή Δληνιή Γηεξεύλεζεο ή Δπηζηνιή Αλάζεζεο Μεζίηε θαη κόλν ζηα
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πιαίζηα πνπ θαζνξίδεη ε ελ ιόγσ Δληνιή Γηεξεύλεζεο ή Αλάζεζεο Μεζίηε. ε
πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο Αζθαιηζηήο πξνζεγγηζηεί από πεξηζζόηεξνπο από έλαλ Μεζίηεο
Αζθαιίζεσλ ή άιινπο Γηακεζνιαβνύληεο πνπ έσοςν λάβει Ενηολή Διεπεύνηζηρ από
ηνλ Αζθαιηζκέλν, ηόηε ππνρξενύηαη λα πξνζθέξεη ζε όινπο ηνπο ίδηνπο όξνπο, εθηόο εάλ
αθνινπζεί δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα απηό ηελ νπνία όκσο ζα πξέπεη λα δειώζεη
εμ αξρήο κε ζαθήλεηα ζε όινπο ηνπο Γηακεζνιαβνύληεο νη νπνίνη ηνλ πξνζεγγίζνπλ γηα
ηνλ ελ ιόγσ θίλδπλν. Η δέζκεπζε γηα παξνρή ίδησλ όξσλ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηζρύεη
ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ ή άιινη Γηακεζνιαβνύληεο έρνπλ
ππνβάιεη παξόκνηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη δεηνύλ παξόκνηα αζθαιηζηηθή θάιπςε,
άιισο ν Αζθαιηζηήο δηθαηνύηαη λα πξνζθέξεη εύινγα δηαθνξεηηθνύο όξνπο θάιπςεο.
Δπίζεο εθόζνλ ν Αζθαιηζηήο, ν νπνίνο ζα έρεη πξνζθέξεη όξνπο ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ
ελόο Μεζίηεο ή άιινπο Γηακεζνιαβνύληεο, δηαθνξνπνηήζεη ηελ πξνζθνξά, κεηά από
ζπλελλόεζε κε θάπνηνλ από ηνπο Μεζίηεο ή άιινπο Γηακεζνιαβνύληεο, νθείιεη λα
ελεκεξώζεη θαη ηνπο ππνινίπνπο όηη έρεη δώζεη δηαθνξνπνηεκέλε πξνζθνξά.
4.6. εκεηώλεηαη όηη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ή αζθαιηζηηθή κειέηε ππνβάιεη
θάπνηνο Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ ή άιινο Γηακεζνιαβώλ ζα ζεσξνύληαη εκπηζηεπηηθά σο
πξνο ηνλ ελ ιόγσ Μεζίηε Αζθαιίζεσλ ή άιινλ Γηακεζνιαβνύληα θαη κόλν θαη ν
Αζθαιηζηήο δελ δηθαηνύηαη λα ηα θνηλνπνηεί πξνο άιινπο Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ ή άιινπο
Γηακεζνιαβνύληεο νύηε λα ηα ρξεζηκνπνηεί ή ιακβάλεη ππόςε θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο
κε απηνύο. Ο Αζθαιηζηήο δηθαηνύηαη λα αξλεζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θίλδπλν ή λα
ππνβάιεη όξνπο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, είηε ζε όινπο ηνπο Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ ή
άιινπο Γηακεζνιαβνύληεο πνπ ηνλ πξνζεγγίδνπλ είηε ζε νξηζκέλνπο εμ απηώλ. ηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε ε άξλεζε ζα πξέπεη λα είλαη έγθαηξε θαη αηηηνινγεκέλε.
4.7. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρεηηθώλ επαθώλ θαη
ζπλελλνήζεσλ ζεσξνύληαη εμ νξηζκνύ σο „εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα‟ θαη
αληηκεησπίδνληαη σο ηέηνηεο. ε πεξίπησζε πνπ ν Αζθαιηδόκελνο δεηήζεη έγγξαθν
πκθσλεηηθό Δκπηζηεπηηθόηεηαο από ηνλ Αζθαιηζηή, ν Αζθαιηζηήο ζα πξέπεη λα ην
παξάζρεη, ζηε κνξθή πνπ απηόο ζεσξεί απνδεθηό.
4.8. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ ή άιινο Γηακεζνιαβώλ έρεη ιάβεη
Δληνιή Απνθιεηζηηθήο Γηεξεύλεζεο, ηόηε ν Αζθαιηζηήο δεζκεύεηαη όηη ζα
ζπλαιιάζζεηαη κόλν κε ηνλ ελ ιόγσ Μεζίηε Αζθαιίζεσλ ή άιιν Γηακεζνιαβνύληα γηα
ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθό θίλδπλν. ε θάζε πεξίπησζε, νη εκπιεθόκελνη Μεζίηεο
Αζθαιίζεσλ ή άιινη Γηακεζνιαβνύληεο ζα ελεκεξώλνληαη άκεζα από ηνλ Αζθαιηζηή
σο πξνο ην πνηνη άιινη Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ ή Γηακεζνιαβνύληεο ηνλ έρνπλ πξνζεγγίζεη
γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθό θίλδπλν. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αζθαιηζηήο, αθνύ
έρεη ιάβεη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη πξνηεηλόκελνπο όξνπο από θάπνην Μεζίηε
Αζθαιίζεσλ ή άιιν Γηακεζνιαβνύληα, πξνζεγγηζηεί απεπζείαο από ηνλ ίδην ηνλ
Αζθαιηδόκελν, ηόηε ν Αζθαιηζηήο ππνρξενύηαη λα ηνπ πξνζθέξεη αθξηβώο ηνπο ίδηνπο
όξνπο θαη αζθάιηζηξα θαη επίζεο λα ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ Μεζίηε Αζθαιίζεσλ ή ηνλ
Γηακεζνιαβνύληα.
4.9. Ο Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ ν νπνίνο επηιέγεηαη ηειηθά από ηνλ Αζθαιηδόκελν, ζπληάζζεη
θαη απνζηέιιεη ζηνλ Αζθαιηζηή ή ζηνπο ζπλαζθαιηζηέο Οξηζηηθό πκθσλεηηθό
Αζθαιηζηηθήο Κάιπςεο ην νπνίν ζπλνδεύεηαη, πξνο απόδεημε ηεο επηινγήο ηνπ, από ηελ
ελππόγξαθε Δληνιή Αζθαιηζηηθήο Κάιπςεο. Ο Αζθαιηζηήο (ή ν Ηγήηνξαο αζθαιηζηήο
θαη νη αθνινπζνύληεο αζθαιηζηέο ζε πεξίπησζε ζπλαζθαιηζηηθνύ ζρήκαηνο), ιακβάλεη
ζρεηηθέο εληνιέο κέζσ ηνπ ηειηθά επηιεγέληνο, θαηά ηα αλσηέξσ, Μεζίηε Αζθαιίζεσλ.
Ο Αζθαιηζηήο νθείιεη λα δεηάεη θαη λα ιακβάλεη ηελ ελ ιόγσ Δληνιή Αζθαιηζηηθήο
Κάιπςεο. Δπίζεο νθείιεη λα ελεκεξώλεη, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί, ηνπο ινηπνύο
εκπιεθόκελνπο Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ ή άιινπο Γηακεζνιαβνύληεο γηα ηελ ελ ιόγσ
επηινγή, ρσξίο όκσο λα παξέρεη πεξαηηέξσ ζηνηρεία (όξνη αζθάιηζεο, αζθάιηζηξα, θιπ).
4.10. Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ηνπ Οξηζηηθνύ πκθσλεηηθνύ από ηνλ αζθαιηζηή, ν Μεζίηεο
Αζθαιίζεσλ δύλαηαη λα εθδώζεη Πηζηνπνηεηηθό Αζθάιηζεο πξνο ηνλ αζθαιηδόκελν ζην
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νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη νη όξνη ηνπ Οξηζηηθνύ πκθσλεηηθνύ όπσο απηνί έρνπλ
ζπκθσλεζεί κεηαμύ ηνπ Μεζίηε θαη ηνπ Αζθαιηζηή ή, ζηελ πεξίπησζε ζπλαζθάιηζεο,
ησλ πλαζθαιηζηώλ. Δπίζεο δύλαηαη λα εθδώζεη ην αληίζηνηρν Υξεσζηηθό εκείσκα γηα
ηελ είζπξαμε ησλ αζθαιίζηξσλ, εθάπαμ ή ηκεκαηηθά, όπσο απηό έρεη ζπκθσλεζεί ζην
Οξηζηηθό πκθσλεηηθό.
4.11. Η επηβεβαίσζε από ηνλ Αζθαιηζηή ηνπ Οξηζηηθνύ πκθσλεηηθνύ Αζθαιηζηηθήο
Κάιπςεο, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη κε επηζηνιή, Fax, mail ή ρεηξόγξαθα επί ηνπ ηδίνπ ηνπ
Οξηζηηθνύ πκθσλεηηθνύ, ζεκαίλεη απηόκαηα θαη ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδύλνπ από απηόλ.
Ωο εθ ηνύηνπ, θαιύπηεηαη ηπρόλ δεκηά πνπ επέιζεη κεηά ηελ επηβεβαίσζε ηνπ Οξηζηηθνύ
πκθσλεηηθνύ θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ εθόζνλ ε αηηία έρεη πξνβιεθζεί
ζαλ θαιππηόκελνο θίλδπλνο από ην Οξηζηηθό πκθσλεηηθό.
4.12. Όια ηα δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα κεηαμύ Αζθαιηζηή θαη Αζθαιηδόκελνπ ζα
δηεθπεξαηώλνληαη κέζσ ηνπ επηιεγέληνο Μεζίηε Αζθαιίζεσλ. Ο Αζθαιηζηήο νθείιεη λα
απνθεύγεη λα έξρεηαη ζε απεπζείαο επαθή κε ηνλ Αζθαιηδόκελν ή ελ γέλεη ηνπο πειάηεο
ηνπ Μεζίηε Αζθαιίζεσλ, γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αλαθύςεη ζε ζρέζε κε ηα αζθαιηζηήξηα
ζπκβόιαηα ή ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ή ηελ επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ. ε
πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ν Αζθαιηζηήο απνθαζίζεη ή αλαγθαζηεί εθ ησλ
πξαγκάησλ λα παξεθθιίλεη από ηα αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηνλ Μεζίηε
Αζθαιίζεσλ, εάλ είλαη δπλαηόλ εθ ησλ πξνηέξσλ.
4.13. Δηδηθά ζε πεξηπηώζεηο επέιεπζεο αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ, ν Αζθαιηζηήο ζα
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Μεζίηε Αζθαιίζεσλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζεο, ζα ηνλ
θξαηά ελήκεξν γηα ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο θαη επίζεο ζα ηνπ παξέρεη αληίγξαθν ηεο
ζρεκαηηζζείζεο Πξαγκαηνγλσκνζύλεο γηα ελεκέξσζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, όπσο
πξνβιέπεηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, Αξζξν 29 Ν.Γ. 400/70: „‟Οη ππό ησλ
αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ νξηδόκελνη πξαγκαηνγλώκνλεο δηα ηελ εθηίκεζηλ
πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίαο θαη ηνλ θαζνξηζκόλ ηεο νθεηιόκελεο απνδεκηώζεσο
ππνρξενύληαη όπσο αληίγξαθνλ ηεο εθζέζεσο ησλ θνηλνπνηνύλ εηο ηνλ δεκησζέληα
εζθαιηζκέλνλ. Η αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ππνρξενύηαη όπσο εληόο 15 εκεξώλ από ηεο
ππνβνιήο ηεο εθζέζεσο πξαγκαηνγλσκνζύλεο γλσζηνπνηήζεη εηο ηνλ δηθαηνύρνλ ηελ
απνδνρή ή κε ηαύηεο , εθηόο εάλ επέιζε ελ ησ κεηαμύ θηιηθόο δηαθαλνληζκόο‟‟.
4.14. ε πεξίπησζε πνπ κε γξαπηή εληνιή ηνπ Αζθαιηδόκελνπ απνθαζηζηεί ε ιήμε ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνλ αξρηθά επηιεγέληα Μεζίηε Αζθαιίζεσλ, ελώ έρεη ήδε μεθηλήζεη
ε αζθαιηζηηθή θάιπςε, ν λένο Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ αλαιακβάλεη ηελ ζπλνιηθή
δηαρείξηζε ηνπ ζπκβνιαίνπ. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ν αξρηθόο Μεζίηεο θέξεη θαηά
θαλόλα ην βάξνο ζύλαςεο ηεο αζθάιηζεο δειαδή από ηελ κία πξνεηνηκάδεη θαη παξέρεη
ζηνλ αζθαιηζηή όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε, από ηελ
άιιε ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνπαξαζθεπή ηεο έθδνζεο, ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ
παξάδνζε ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη σο εθ ηνύηνπ αθελόο πξνζζέηεη αμία ζην ζπκβόιαην
αθεηέξνπ έρεη ππνζηεί ην θόζηνο πνπ απηό ζπλεπάγεηαη, δηθαηνύηαη ην ζύλνιν ηεο
ακνηβήο ηνπ ζπκβνιαίνπ, γηα όζν δηάζηεκα απηό παξακέλεη ζε ηζρύ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηκεκαηηθώλ πιεξσκώλ ηνπ αιιά θαη ησλ ηπρόλ πξνζζέησλ
πξάμεσλ απηνύ.
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