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Η Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζέηεη ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε δύν ζρέδηα Πξάμεσλ
ηνπ Γηνηθεηή ηεο , πνπ αθνξνύλ ε κία ζηα Σπζηήκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
(ΣΔΔ) ησλ Αζθαιηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ε δεύηεξε ην ηειηθό ζρέδην ηνπ
Κώδηθα Γενληνινγίαο ησλ Γηακεζνιαβεηώλ.
Τν ζρέδην πνπ αθνξά ζηα ΣΔΔ πεξηιακβάλεη έλα πιαίζην αξρώλ θαη
θξηηεξίσλ πνπ ζα αμηνπνηεζεί ηόζν από ηελ επνπηηθή αξρή όζν θαη από ηηο
ίδηεο ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνηόηεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εζσηεξηθήο ηνπο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηδίσο
ζε όηη αθνξά ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδύλσλ, εζσηεξηθώλ ειέγρσλ,
θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο θαζώο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πειάηεο θαη
ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο κε απηέο δηακεζνιαβεηέο. Τν ζρέδην απνηειείηαη από
ηελ θπξίσο πξάμε θαη επηά παξαξηήκαηα πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζηα κέξε
ηεο πξάμεο.
Τν δεύηεξν ζρέδην, πνπ απνηειεί βειηησκέλε εθδνρή πξνεγνπκέλνπ ζρεδίνπ
,δηαηππώλεη θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηακεζνιαβεηώλ, θαη’ αλαινγία κε ηα
όζα απαηηνύληαη από ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ην δίθηπν πξόζθηεζεο
εξγαζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ.
Τα δύν ζρέδηα, εθηόο από ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ,
απνζθνπνύλ ζηε απνηειεζκαηηθόηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηόζν ηεο
αζθαιηζηηθήο αγνξάο όζν θαη όζσλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε απηήλ.
Τέινο ην λέν πιαίζην γηα ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ηα ΣΔΔ δίλνπλ ηε
δπλαηόηεηα ζε όιεο ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα πξνεηνηκαζηνύλ
θαηάιιεια γηα ηελ ζπκκόξθσζε κε ηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο ηνπ λένπ
πιαηζίνπ επνπηείαο Φεξεγγπόηεηα ΙΙ.
Σην πιαίζην ηεο δηαβνύιεπζεο απηήο, πνπ ζα δηαξθέζεη έσο ηε 31 Απγνύζηνπ
2011, θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη θνξείο, πνπ άκεζα ή έκκεζα
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ζρεηίδνληαη κε ηελ Ιδησηηθή αζθάιηζε δύλαληαη λα θαηαζέζνπλ απόςεηο
ζρεηηθά κε θαιύηεξε δηακόξθσζε ησλ δύν ζρεδίσλ:
ειεθηξνληθά
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε
:
dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr ε
ηαρπδξνκηθά ζηε δηεύζπλζε : Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, Γηεύζπλζε
Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο, νδόο Ακεξηθήο 3, Τ.Κ. 102 50 Αζήλα.
Η Γηεύζπλζε Δπνπηείαο ηδησηηθήο Αζθάιηζεο πξνηίζεηαη λα νξγαλώζεη ζηηο
αξρέο Σεπηεκβξίνπ 2011 αλνηθηή εκεξίδα γηα λα ζπδεηεζνύλ ηα δύν ζρέδηα
θαζώο θαη νη πξνηάζεηο πνπ ζα δηαηππσζνύλ ζην πιαίζην ηεο δηαβνύιεπζεο.
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