Άρθρο 23
Γενικές εποπτικές εξουσίες
(άρθρα 34 και 35 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Σχετικά με τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης και αντασφάλισης, η Εποπτική
Αρχή ασκεί την εποπτεία σε προληπτική, διορθωτική και κατασταλτική βάση. Δύναται
να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα, ώστε αφ' ενός οι δραστηριότητες
των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων να είναι σύμφωνες με τις
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα και στα
άλλα κράτη μέλη και αφετέρου να αποφευχθεί ή εξαλειφθεί κάθε ανωμαλία που θα
έθιγε τα συμφέροντα των ασφαλισμένων. Σχετικά με τη δραστηριότητα της
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η Εποπτική Αρχή εποπτεύει την
τήρηση της νομοθεσίας για την ασφαλιστική και αντασφαλιστική διαμεσολάβηση,
ιδίως όσον αφορά την τήρηση και το περιεχόμενο του οικείου μητρώου κατά
κατηγορία διαμεσολαβούντος.
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διαμεσολάβησης καθώς και την υποβολή και το περιεχόμενο οικονομικών
καταστάσεων ή άλλων οικονομικών και λοιπών αναγκαίων στοιχείων για την άσκηση
της εποπτείας.
2. Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί, η Εποπτική Αρχή μπορεί να διενεργεί,
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, γενικούς ή ειδικούς, επιτόπιους ή μη,
ελέγχους στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και στα εποπτευόμενα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
3. Η Εποπτική Αρχή, κατά την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της, διά των
εντεταλμένων οργάνων της:
α) έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο, βιβλίο ή άλλο στοιχείο υπό οποιαδήποτε
μορφή, για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης εντός και εκτός της
Ελλάδας και που τηρούνται είτε στις εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή και
σε άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, ενδεικτικά που εκτελούν χρέη θεματοφύλακα
της περιουσίας, και μπορεί να λαμβάνει αντίγραφό του, ακόμη και εάν αυτό περιέχει
απλά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α’
50).
β) μπορεί να ζητά πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο ή δημόσια αρχή,

γ) μπορεί να απαιτεί τη διακοπή της πώλησης συγκεκριμένου ασφαλιστικού
προϊόντος ή τη διακοπή κάθε δραστηριότητας ή πρακτικής που είναι αντίθετη με το
νόμο αυτόν, την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή ασφαλιστική νομοθεσία ή τις αποφάσεις που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του,
δ) μπορεί να απαγορεύει προσωρινά, για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
πέντε (5) έτη, σε πρόσωπα την εξακολούθηση της άσκησης ή την ανάληψη
καθηκόντων του άρθρου 31 του παρόντος σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές και
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις,
ε) μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, ενδεικτικά
αναλογιστές και ελεγκτές των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και
να αναθέτει εξακριβώσεις, μελέτες ή έρευνες σε ορκωτούς λογιστές, αναλογιστές και
άλλους εμπειρογνώμονες,
στ) μπορεί να λαμβάνει κάθε πληροφορία σχετικά με συμβάσεις που βρίσκονται στην
κατοχή διαμεσολαβητών ή έχουν συναφθεί με τρίτους.
ζ) πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος, έλεγχοι μπορεί να
διενεργούνται και:
ζα) σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος νόμου αλλά, είτε του έχουν ανατεθεί εξωτερικά λειτουργίες ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος,
είτε είναι τρίτος με τον οποίον η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση έχει
πραγματοποιήσει συναλλαγή, ο έλεγχος του οποίου είναι αναγκαίος για την
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος,
ζβ) σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μόνο όμως στο πλαίσιο της
εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας και εφόσον ο
έλεγχος δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής
επιχείρησης.

(…)
5. Κατά τη διενέργεια ελέγχων από την Εποπτική Αρχή ή τις αρμόδιες αρχές των
άλλων κρατών μελών, δυνάμει του παρόντος νόμου και της εν γένει ισχύουσας
νομοθεσίας περί άσκησης της εποπτείας, τα υποκείμενα στους ελέγχους αυτούς
πρόσωπα δεν δικαιούνται να επικαλεσθούν το απόρρητο των τραπεζικών
καταθέσεων ή τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή άλλο

απόρρητο έναντι των αρμόδιων αρχών ή των εξουσιοδοτημένων από αυτές για τη
διενέργεια του ελέγχου προσώπων.
Άρθρο 24
Παρεχόμενη πληροφόρηση για εποπτικούς σκοπούς
(άρθρο 35 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, παράγραφος 7 του άρθρου 2 της Οδηγίας
2014/51/ΕΕ)
1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στην Εποπτική
Αρχή κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την άσκηση της εποπτείας, χωρίς οι
επιχειρήσεις να δικαιούνται να αντιτάξουν οποιοδήποτε απόρρητο έναντι της
Εποπτικής Αρχής. Η εν λόγω πληροφόρηση περιλαμβάνει:
α) ποιοτικά ή ποσοτικά στοιχεία, ή κάθε κατάλληλο συνδυασμό τους,
β) στοιχεία που αφορούν στο ιστορικό, στην εκάστοτε τρέχουσα κατάσταση ή
μελλοντική κατάσταση ή σε κάθε κατάλληλο συνδυασμό τους,
γ) δεδομένα από εσωτερικές ή εξωτερικές της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής
επιχείρησης πηγές, ή κάθε κατάλληλο συνδυασμό τους.
2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 του παρόντος πρέπει να πληρούν τις
ακόλουθες αρχές:
α) να αντικατοπτρίζουν τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των
δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης επιχείρησης, και ιδίως τους

κινδύνους που

ενυπάρχουν σε αυτές,
β) να είναι προσβάσιμες, πλήρεις από κάθε ουσιώδη άποψη, συγκρίσιμες και με
χρονική συνέπεια, και
γ) να είναι συναφείς με το θέμα, αξιόπιστες και κατανοητές.
3. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν κατάλληλα συστήματα
και δομές, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2
του παρόντος καθώς και τεκμηριωμένη έγγραφη πολιτική, που έχει λάβει την έγκριση
του Διοικητικού τους Συμβούλιου, ώστε να εξασφαλίζεται σε συνεχή βάση η
καταλληλότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται.
Άρθρο 115
Όροι ίδρυσης υποκαταστήματος
(άρθρα 145 και 146 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)

1. Ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα σε άλλο
κράτος μέλος ενημερώνει για την πρόθεση της αυτή την Εποπτική Αρχή,
υποβάλλοντας τις ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα:
α) την ονομασία του κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου προτίθεται να ιδρύσει
υποκατάστημα,
β) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται
τουλάχιστον το είδος των προτεινόμενων εργασιών και η διοικητική οργάνωση του
υποκαταστήματος,
γ) το όνομα του προσώπου το οποίο εξουσιοδοτείται να τη δεσμεύει έναντι τρίτων και
να την αντιπροσωπεύει έναντι των αρχών, δικαστικώς και εξωδίκως (εφεξής
καλούμενο «νόμιμος αντιπρόσωπος»).
δ) διεύθυνση αντικλήτου στο κράτος μέλος υποδοχής, από την οποία λαμβάνονται και
στην οποία παραδίδονται έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων όλων των κοινοποιήσεων
που απευθύνονται στο νόμιμο αντιπρόσωπο,
ε) σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση πρόκειται να ασκήσει στο κράτος
μέλος υποδοχής τον κλάδο 10 «Ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία
αυτοκίνητα», εξαιρουμένης της ευθύνης του μεταφορέα, τη δήλωση εγγραφής της στο
αντίστοιχο γραφείο διεθνούς ασφάλισης και στο εθνικό ταμείο εγγυήσεων του
κράτους μέλους υποδοχής.
2. Κάθε τροποποίηση των πληροφοριών που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις
περιπτώσεις (β), (γ) ή (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος, γνωστοποιείται
εγγράφως και με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην Εποπτική Αρχή και στην
εποπτική αρχή του κράτους μέλους του υποκαταστήματος τουλάχιστον ένα μήνα πριν
πραγματοποιηθεί η τροποποίηση αυτή, ώστε οι εποπτικές αρχές να μπορούν να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις εποπτείας του άρθρου 116 του παρόντος.
3. Ασφαλιστική επιχείρηση που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να ιδρύσει
υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφόσον η εποπτική αρχή καταγωγής της κοινοποιήσει
στην Εποπτική Αρχή τις ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα:
α) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται
τουλάχιστον το είδος των προτεινόμενων εργασιών και η διοικητική οργάνωση του
υποκαταστήματος,
β) πληρεξούσιο διορισμού του νομίμου αντιπροσώπου κατά την έννοια του άρθρου
261 του παρόντος, ο οποίος πρέπει να έχει επαρκή εξουσία για να δεσμεύει, έναντι

τρίτων, την ασφαλιστική επιχείρηση και στην περίπτωση των Lloyd’s, τους
ενδιαφερόμενους ασφαλιστές και να την ή τους αντιπροσωπεύει ενώπιον των
ελληνικών αρχών και των δικαστηρίων. Εάν ο νόμιμος αντιπρόσωπος είναι νομικό
πρόσωπο πρέπει να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την εκπροσώπησή του. Όσον
αφορά στην περίπτωση των Lloyd’s, σε περίπτωση ενδεχόμενων διαφορών οι οποίες
σχετίζονται με αναληφθείσες υποχρεώσεις, δεν πρέπει να προκύπτουν για τους
ασφαλισμένους δυσχέρειες μεγαλύτερες από εκείνες που ήταν ενδεχόμενο να
προκύψουν εάν οι διαφορές αυτές αφορούσαν συνήθεις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
γ) διεύθυνση στην Ελλάδα, στην οποία θα ζητούνται και θα παραδίδονται έγγραφα,
συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων που θα απευθύνονται στο νόμιμο
αντιπρόσωπο,
δ) σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση πρόκειται να ασκήσει στην Ελλάδα
τον κλάδο 10 «ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα», εξαιρουμένης
της ευθύνης του μεταφορέα, τη δήλωση εγγραφής της στο Γραφείο Διεθνούς
Ασφάλισης και το Επικουρικό Κεφάλαιο,
ε) την πιστοποίηση ότι η ασφαλιστική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της
Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας και της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης,
όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 100 και 129 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ .
4. Κάθε τροποποίηση των υποβληθεισών πληροφοριών, υπό στοιχεία (α), (β) ή (γ)
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου γνωστοποιείται εγγράφως στην Εποπτική
Αρχή και στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τουλάχιστον ένα μήνα
πριν πραγματοποιηθεί η τροποποίηση αυτή, ώστε οι εποπτικές αρχές να μπορούν να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις εποπτείας του άρθρου 116 του παρόντος.
5. Η Εποπτική Αρχή κοινοποιεί στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής
τις διατάξεις δημοσίου συμφέροντος κατά το ελληνικό δίκαιο, εφόσον είναι αναγκαίο.
Η ανωτέρω κοινοποίηση γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας διμήνου από την
παραλαβή των πληροφοριών της παραγράφου 3 του παρόντος.
Το υποκατάστημα αρχίζει τις εργασίες μετά τη λήψη από την εποπτική αρχή
καταγωγής των πληροφοριών του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου και
σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας.
6.
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αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε άλλο κράτος μέλος. Το κοινό έχει
πρόσβαση στο μητρώο αυτό το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους
ασκούμενους από κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση ασφαλιστικούς κινδύνους ή κλάδους ή

τις αντασφαλιστικές δραστηριότητες. Το μητρώο ενημερώνεται εντός εύλογου χρόνου
από την επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής.

Άρθρο 116
Γνωστοποίηση πληροφοριών
(άρθρο 146 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Η Εποπτική Αρχή αποστέλλει, εντός τριών μηνών από τη λήψη όλων των
πληροφοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 115 του παρόντος, τις πληροφορίες
αυτές στις εποπτικές αρχές του κράτους μέλους υποδοχής ενημερώνοντας
παράλληλα την αιτούσα επιχείρηση, εκτός εάν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις
σχεδιαζόμενες εργασίες, η Εποπτική Αρχή έχει λόγους να αμφισβητεί την επάρκεια
του συστήματος διακυβέρνησης ή τη χρηματοοικονομική κατάσταση της ασφαλιστικής
επιχείρησης ή την εκπλήρωση της κατ’ άρθρο 31 του παρόντος υποχρέωσης
καταλληλότητας και αξιοπιστίας του νόμιμου αντιπροσώπου.
Πέραν των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, η Εποπτική Αρχή πιστοποιεί
στις αρμόδιες αρχές υποδοχής ότι η ασφαλιστική επιχείρηση πληροί τις
προϋποθέσεις της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας και της Ελάχιστης
Κεφαλαιακής Απαίτησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 76 και 102 του
παρόντος.
2. Η Εποπτική Αρχή κοινοποιεί στην ασφαλιστική επιχείρηση, εντός της προθεσμίας
της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, τυχόν απόφασή της να μην
αποστείλει τις σχετικές πληροφορίες της παραγράφου 1 στις αρμόδιες αρχές
υποδοχής. Η απόφαση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
Η άρνηση αυτή ή η παράλειψη απάντησης υπόκειται στον έλεγχο ακύρωσης του
Συμβουλίου της Επικρατείας και αποτελεί αντικείμενο άσκησης ενδίκων μέσων στην
Ελλάδα.
3. Η Εποπτική Αρχή κοινοποιεί στην ασφαλιστική επιχείρηση, τυχόν διατάξεις
δημοσίου συμφέροντος του κράτους υποδοχής του υποκαταστήματος, εφόσον αυτές
της γνωστοποιηθούν από την αρμόδια εποπτική αρχή του υποκαταστήματος, εντός
αποκλειστικής προθεσμία διμήνου από την παραλαβή των πληροφοριών της
παραγράφου 1 του παρόντος.
4. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να ιδρύσει το υποκατάστημα και να αρχίσει τις
εργασίες από την ημερομηνία που η Εποπτική Αρχή έλαβε την πληροφόρηση της

παραγράφου 3 του παρόντος ή σε περίπτωση μη λήψης πληροφόρησης κατά την
λήξη της δίμηνης περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος.

Άρθρο 117
Πρότερη κοινοποίηση στο κράτος μέλος καταγωγής
(άρθρο 147 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Η άσκηση στην Ελλάδα ασφαλίσεων με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από
ασφαλιστική επιχείρηση που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος προϋποθέτει την
κοινοποίηση στην Εποπτική Αρχή:
α) Από την εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής της ενδιαφερόμενης
ασφαλιστικής επιχείρησης της επωνυμίας της επιχείρησης και της διεύθυνσης της
έδρας της καθώς και των ακόλουθων δικαιολογητικών και πληροφοριών:
αα) βεβαίωση, στην οποία πιστοποιείται ότι η ασφαλιστική επιχείρηση καλύπτει την
Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας και την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση, που
υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 129 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ ,
αβ) τους ασφαλιστικούς κλάδους, στους οποίους η ασφαλιστική επιχείρηση έχει λάβει
άδεια να ασκεί δραστηριότητες·
αγ) τη φύση των κινδύνων ή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που η ασφαλιστική
επιχείρηση προτίθεται να καλύψει στην Ελλάδα,
β) Από την ενδιαφερόμενη ασφαλιστική επιχείρηση σε περίπτωση άσκησης του
κλάδου 10 «ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα», εκτός της
ευθύνης του μεταφορέα,
βα) πληρεξούσιο διορισμού του ειδικού αντιπροσώπου του άρθρου 120 του
παρόντος,
ββ) δήλωση εγγραφής της ασφαλιστικής επιχείρησης στο Γραφείο Διεθνούς
Ασφάλισης και το Επικουρικό Κεφάλαιο.
2. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητες από την
ημερομηνία κατά την οποία ενημερώνεται από την εποπτική αρχή καταγωγής της
σχετικά με την κοινοποίηση που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της ως άνω
παραγράφου 1 του παρόντος.
3. Η Εποπτική Αρχή τηρεί μητρώο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικών. Το
κοινό έχει πρόσβαση στο μητρώο αυτό το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με

τους ασκούμενους από κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση ασφαλιστικούς κινδύνους ή
κλάδους. Το μητρώο ενημερώνεται εντός εύλογου χρόνου από την επέλευση
οποιασδήποτε αλλαγής.
4. Επιπλέον, και εφόσον είναι αναγκαίο, η Εποπτική Αρχή, μπορεί να γνωστοποιεί εγ
γράφως στην ασφαλιστική επιχείρηση τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες για λόγους δη
μοσίου συμφέροντος πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα.

Άρθρο 118
Κοινοποίηση στην Εποπτική Αρχή και σε κράτος μέλος υποδοχής
(άρθρο 148 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Κάθε ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση που προτίθεται να ασκήσει για πρώτη φορά
τις δραστηριότητές της υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σε ένα ή
περισσότερα κράτη μέλη, κοινοποιεί προηγουμένως στην Εποπτική Αρχή την
πρόθεσή της αυτή, δηλώνοντας τη φύση των κινδύνων ή των ασφαλιστικών
υποχρεώσεων που προτίθεται να καλύπτει.
2. Εντός μηνός από την προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο κοινοποίηση,
η Εποπτική Αρχή κοινοποιεί σε όλες τις αρμόδιες εποπτικές αρχές υποδοχής τα
ακόλουθα:
α) βεβαίωση, στην οποία πιστοποιείται ότι η ασφαλιστική επιχείρηση καλύπτει την
Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας και την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση, που
υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 76 και 102 του παρόντος,
β) τους ασφαλιστικούς κλάδους, στους οποίους η ασφαλιστική επιχείρηση έχει λάβει
άδεια να ασκεί δραστηριότητες·
γ) τη φύση των κινδύνων ή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που η ασφαλιστική
επιχείρηση προτίθεται να καλύψει στο κράτος μέλος παροχής,
Η Εποπτική Αρχή ενημερώνει αμελλητί την ενδιαφερόμενη ασφαλιστική επιχείρηση
σχετικά με την προαναφερόμενη κοινοποίηση.
3. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητες από την
ημερομηνία κατά την οποία ενημερώνεται από την Εποπτική Αρχή σχετικά με την
κοινοποίηση που προβλέπεται από την ως άνω παράγραφο 2.
4. Η Εποπτική Αρχή κοινοποιεί στην επιχείρηση, εντός της προθεσμίας της
παραγράφου 2 του παρόντος, τυχόν απόφασή της να μην αποστείλει τις σχετικές

πληροφορίες της παραγράφου 2 του παρόντος στις αρμόδιες αρχές υποδοχής. Η
απόφαση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
Η άρνηση αυτή ή η παράλειψη απάντησης υπόκειται στον έλεγχο ακύρωσης του
Συμβουλίου της Επικρατείας και αποτελεί αντικείμενο άσκησης ενδίκων μέσων στην
Ελλάδα.

Άρθρο 119
Τροποποίηση της φύσης των κινδύνων ή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων
(άρθρο 149 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, παράγραφος 38 του άρθρου 2 της Οδηγίας
2014/51/ΕΕ)
Κάθε τροποποίηση που η ασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να επιφέρει στα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 117 του παρόντος υπόκειται στη διαδικασία
που προβλέπεται στα άρθρα 117 και 118 του παρόντος.
Άρθρο 120
Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία οχήματα, ισότιμη μεταχείριση
αιτούντων αποζημίωση και αντιπρόσωπος
(άρθρα 150, 151, και 152 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Σε περίπτωση ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία μέσω εγκατάστασής της σε άλλο
κράτος μέλος, καλύπτει υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
κινδύνους του κλάδου 10 «ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα
οχήματα», εκτός της ευθύνης του μεταφορέα, στην Ελλάδα, η εν λόγω επιχείρηση
οφείλει να εγγραφεί στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και στο Επικουρικό Κεφάλαιο
και να καταβάλλει τις προβλεπόμενες από το κ.ν.489/76 (ΦΕΚ Α’ 331) εισφορές.
2. Οι ως άνω εισφορές καταβάλλονται αποκλειστικά και μόνο για τους κινδύνους του
κλάδου 10 «ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα», εκτός της
ευθύνης του μεταφορέα, που καλύπτονται μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,
οι εισφορές δε αυτές υπολογίζονται υποχρεωτικά επί της ίδιας βάσης,

για τις

επιχειρήσεις που καλύπτουν τους ίδιους κινδύνους μέσω εγκατάστασης στην Ελλάδα.
3. Η ασφαλιστική επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα μέσω ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών τον κλάδο 10 «ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα
οχήματα» οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του κ.ν.489/76 (ΦΕΚ Α’ 331) και τις εκδοθείσες

κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις που σχετίζονται με την προστασία
του αιτούντος αποζημίωση συνεπεία τροχαίου ατυχήματος που συνέβη στην Ελλάδα.
4. Για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς, η επιχείρηση που καλύπτει κινδύνους
του κλάδου 10 «ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα» με
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα υποχρεούται να διορίζει ειδικό
αντιπρόσωπο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, ο οποίος
θα συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις από τα
ασφαλιστήρια που καλύπτουν τους οικείους κινδύνους και θα διαθέτει επαρκείς
εξουσίες για να αντιπροσωπεύει την επιχείρηση έναντι των προσώπων που
υπέστησαν ζημίες και θα μπορούσαν να προβάλουν αξίωση αποζημίωσης,
συμπεριλαμβανομένης και της ικανοποίησης των αξιώσεων αυτών καθώς και ενώπιον
των δικαστηρίων και των αρχών σχετικά με τις αξιώσεις αυτές ή εφόσον απαιτείται να
φροντίσει για την εν λόγω αντιπροσώπευση.
Ο ειδικός αντιπρόσωπος εκπροσωπεί στην Ελλάδα την ασφαλιστική επιχείρηση
ενώπιον της Εποπτικής Αρχής και λοιπών αρχών σχετικά με τον έλεγχο της ύπαρξης
και της ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει την αστική ευθύνη του
αυτοκινήτου.
Ο ορισμός ειδικού αντιπροσώπου δεν αποτελεί διορισμό νομίμου αντιπροσώπου
κατά

την έννοια

του

άρθρου

261

του παρόντος,

ούτε αποτελεί

ίδρυση

υποκαταστήματος κατά την έννοια του άρθρου 115 του παρόντος ή εγκατάσταση της
ασφαλιστικής επιχείρησης κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του
παρόντος.
6. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει διορίσει ειδικό
αντιπρόσωπο, τότε ο αντιπρόσωπος στην Ελλάδα για το διακανονισμό ζημιών που
έχει ορίσει η επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ όπως έχει
ενσωματωθεί με το άρθρο 4 του π.δ.10/2003 (ΦΕΚ Α’ 7) ασκεί τα καθήκοντα και έχει
τις υποχρεώσεις του ειδικού αντιπροσώπου ως ανωτέρω.
Άρθρο 145
Εφαρμοστέο δίκαιο
(άρθρο 178 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Ως προς εφαρμοστέο δίκαιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οποίων το κράτος
μέλος στο οποίο βρίσκεται ο κίνδυνος ή το κράτος μέλος της ασφαλιστικής
υποχρέωσης είναι η Ελλάδα καθώς και ασφαλιστηρίων συμβολαίων που καλύπτουν

μεγάλους κινδύνους κατά την έννοια της παραγράφου (27) του άρθρου 3 του
παρόντος και εκδίδονται από ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 593/2008.
2. Σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης για υποχρεωτική ασφάλιση βάσει
του ελληνικού νόμου για υποχρεωτική ασφάλιση, την σύμβαση αυτή διέπει το
ελληνικό δίκαιο.
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος
ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κινδύνους ή υποχρεώσεις που
υπόκεινται σε υποχρεωτική ασφάλιση βάσει του ελληνικού δικαίου, υπόκεινται στις
ίδιες υποχρεώσεις, που ισχύουν επίσης και για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα
στην Ελλάδα, ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση έκδοσης ασφαλιστηρίου ή
βεβαίωσης ασφάλισης και το τυχόν κατά νόμο περιεχόμενό τους, την τυχόν
κοινοποίηση πριν τη χρησιμοποίηση των γενικών και ειδικών όρων των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και βεβαιώσεων ασφάλισης ή κάλυψης κινδύνου που
εκδίδουν, την γνωστοποίηση της με οποιοδήποτε λύση της ασφάλισης ή κάλυψης
αυτής καθώς επίσης και την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας
περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως.
Άρθρο 146
Συναφείς υποχρεώσεις - Υποχρεωτική ασφάλιση
(άρθρο 179 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται στον ασφαλισμένο ή το λήπτη της
ασφάλισης μόνο μετά την καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης
δόσης της τμηματικής καταβολής, οπότε και αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη. Η
καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται είτε απευθείας προς την ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση, είτε σε ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή
σε άλλο εντολοδόχο είσπραξης ασφαλίστρων. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί
διαμεσολαβητές καθώς και οι εντολοδόχοι υποχρεούνται να αποδίδουν στην
ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση το σύνολο των ασφαλίστρων που
εισπράττουν από τους ασφαλισμένους για λογαριασμό τους, το αργότερο έως την
τελευταία εργάσιμη ημέρα της ημερολογιακής εβδομάδας εντός της οποίας
πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές εισπράξεις. Η απόδοση των ασφαλίστρων του ως
άνω εδαφίου πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η
επιχείρηση.

2. Ασφαλιστική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνάπτει
συμβάσεις υποχρεωτικής ασφάλισης κατά ζημιών οφείλει, πλην διαφορετικής ειδικής
νομοθετικής πρόβλεψης, να εκδίδει προς τον ασφαλισμένο ή άλλη δημόσια αρχή,
εφόσον της ζητηθεί, βεβαίωση ασφάλισης, στην οποία περιλαμβάνεται δήλωσή της
ότι η σύμβαση ασφάλισης πληροί τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριμένη
ασφάλιση.
Άρθρο 147
Διατάξεις δημοσίου συμφέροντος
(άρθρο 180 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Η Εποπτική Αρχή δύναται να απαγορεύσει σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση που έχει λάβει άδεια λειτουργίας υπό τους όρους των άρθρων 7, 10, 11
του παρόντος ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε άλλο
κράτος μέλος που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα είτε με εγκατάσταση είτε με
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών είτε σε υποκατάστημα ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής
επιχείρησης τρίτης χώρας, να συνάπτει ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές συμβάσεις
εφόσον η σύναψη των συμβάσεων αυτών αντιβαίνει προς την κείμενη νομοθεσία περί
δημοσίου συμφέροντος, εφόσον η Ελλάδα είναι το κράτος στο οποίο βρίσκεται ο
κίνδυνος ή αναλαμβάνεται η υποχρέωση.
2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλα κράτη
μέλη, και αναλαμβάνουν εργασίες στην Ελλάδα είτε μέσω υποκαταστημάτων είτε
μέσω παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση, καθώς και τα υποκαταστήματα
ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας επιτρέπεται να
παρέχουν ασφαλίσεις στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο που τις ασκούν στη χώρα
καταγωγής τους, εφόσον δεν παραβιάζουν τις διατάξεις, οι οποίες, στο πλαίσιο της
ασφαλιστικής, τραπεζικής, χρηματιστηριακής και περί καταναλωτή νομοθεσίας,
αποβλέπουν

στην

προστασία

των

αντισυμβαλλομένων,

καταναλωτών ή άλλες διατάξεις δημοσίου συμφέροντος.

ιδιαίτερα

δε

των

3. Με απόφαση της Εποπτικής Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, μπορεί να προσδιορίζεται ποιοι εκ των υφισταμένων κανόνων
ασφαλιστικού δικαίου αποτελούν κανόνες που έχουν ταχθεί για την προστασία του
δημοσίου συμφέροντος και να καθορίζονται οι μέθοδοι υπολογισμού και τα ελάχιστα
ποσά αξιών εξαγοράς και τις μεθόδους ελευθεροποίησης συμβολαίων ζωής.
Άρθρο 148
Όροι ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τιμολόγια - Ασφαλίσεις ζημιών
(άρθρο 181 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Η κατάρτιση των τιμολογίων που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά
ζημιών που λειτουργούν στην Ελλάδα, είτε με καθεστώς εγκατάστασης είτε με
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, είναι ελεύθερη και γίνεται σύμφωνα με τις
τεχνοοικονομικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι των ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων,
των τιμολογίων, των τεχνικής φύσεως στοιχείων που χρησιμοποιούνται από τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και των
τεχνικών προβλέψεων, και τυχόν άλλων εγγράφων που η επιχείρηση χρησιμοποιεί
κατά την παροχή ασφαλίσεων δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση, ούτε
κοινοποιούνται συστηματικά σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή.
3. Κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος:
α) Στοιχεία επί των τιμολογίων και των αυξήσεων επ’ αυτών μπορούν να
κοινοποιούνται αποκλειστικά στην Εποπτική Αρχή, κατόπιν απόφασής της, που
εκδίδεται επί τη βάσει του παρόντος άρθρου, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και καθορίζει ρητά ότι η κοινοποίηση γίνεται μόνο στο πλαίσιο γενικού
ελέγχου τιμών. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λοιπές αρμόδιες διοικητικές αρχές,
που μπορούν να λαμβάνουν την σχετική πληροφορία στο πλαίσιο τυχόν
αρμοδιότητάς τους επί του γενικού ελέγχου τιμών και εξειδικεύονται η μορφή,

ο

χρόνος παροχής και εν γένει κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά
στην παροχή της ως άνω πληροφορίας και την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Διάταξη που επιβάλλει ή κατ’ αποτέλεσμα καθιερώνει την προηγούμενη κοινοποίηση
ή την έγκριση προτεινόμενων αυξήσεων τιμολογίων από οποιαδήποτε διοικητική
αρχή καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
β) η Εποπτική Αρχή στο πλαίσιο των εποπτικών της καθηκόντων μπορεί να ζητά
οποιαδήποτε

πληροφορία

από

τις

ασφαλιστικές

επιχειρήσεις

κατά

ζημιών

περιλαμβανομένων των γενικών και ειδικών όρων και λοιπών εντύπων με μόνο
σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης της επιχείρησης με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 149
Ασφαλίσεις Ζωής
(άρθρο 182 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Η κατάρτιση των τιμολογίων που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής
που λειτουργούν στην Ελλάδα, είτε με καθεστώς εγκατάστασης είτε με καθεστώς
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, είναι ελεύθερη και γίνεται σύμφωνα με τις
τεχνοοικονομικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των τιμολογίων, των
τεχνικής φύσεως στοιχείων που χρησιμοποιούνται από τις ασφαλιστικές και
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και των τεχνικών
προβλέψεων, και τυχόν άλλων εγγράφων που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κατά την
παροχή ασφαλίσεων δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση, ούτε κοινοποιούνται
συστηματικά σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή.
Άρθρο 150
Γενικές πληροφορίες προς τους αντισυμβαλλομένους ασφαλίσεων κατά ζημιών
(άρθρο 183 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Σε περίπτωση που ο κίνδυνος βρίσκεται στην Ελλάδα και ο αντισυμβαλλόμενος
ασφαλιστικής σύμβασης κατά ζημιών είναι φυσικό πρόσωπο, ενημερώνεται πριν από
τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης από την ασφαλιστική επιχείρηση για τα εξής:
α) το εφαρμοστέο στην ασφαλιστική σύμβαση δίκαιο, εάν τα μέρη δεν έχουν δικαίωμα
επιλογής,
β) το γεγονός ότι τα μέρη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν το εφαρμοστέο στην
ασφαλιστική σύμβαση δίκαιο και το δίκαιο που προτείνει η επιχείρηση,
γ) τον τρόπο και το χρόνο διαχείρισης από την επιχείρηση των αιτιάσεων των
αντισυμβαλλομένων συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσφυγής σε αρμόδιο
όργανο με την επιφύλαξη της δυνατότητας του αντισυμβαλλομένου να προσφύγει στη
δικαιοσύνη.
2. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες που γνωστοποιούνται στον ασφαλισμένο πριν την
σύναψη της σύμβασης ως και οι ασφαλιστικές συμβάσεις, συντάσσονται στην ελληνικ

ή γλώσσα όταν η ασφάλιση είναι υποχρεωτική ή συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις
:
α) Το εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση είναι το ελληνικό.
β) Δεν καλύπτονται μεγάλοι κίνδυνοι κατά την έννοια της παραγράφου 27 του άρθρου
3 παρόντος νόμου.
Άρθρο 151
Συμπληρωματικές πληροφορίες στην περίπτωση ασφάλισης κατά ζημιών υπό
καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
(άρθρο 184 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Σε περίπτωση ασφαλίσεων κατά ζημιών από ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε
άλλο κράτος μέλος που διενεργούνται είτε μέσω υποκαταστήματος είτε υπό καθεστώς
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και δεν αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη μεγάλων
κινδύνων υπό την έννοια της παραγράφου 27 του άρθρου 3 του παρόντος, η
ασφαλιστική επιχείρηση γνωστοποιεί στον αντισυμβαλλόμενο, πριν από την ανάληψη
εκ μέρους της οποιασδήποτε υποχρέωσης, την ονομασία του κράτους μέλους στο
οποίο ευρίσκεται η εταιρική έδρα της επιχείρησης, και ενδεχομένως το υποκατάστημα,
με την οποία ή το οποίο αντίστοιχα θα συναφθεί η σύμβαση. Η πληροφορία αυτή
αναφέρεται και σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκδίδεται για τον αντισυμβαλλόμενο.
2. Η σύμβαση ή κάθε άλλο έγγραφο που παρέχει την κάλυψη, καθώς και η πρόταση
ασφάλισης, εφόσον είναι δεσμευτική για τον αντισυμβαλλόμενο, αναφέρουν τη
διεύθυνση της εταιρικής έδρας και, κατά περίπτωση, του υποκαταστήματος της
επιχείρησης ασφάλισης ζημιών που παρέχει την κάλυψη καθώς και το όνομα και τη
διεύθυνση του αντιπροσώπου της επιχείρησης ασφάλισης κατά ζημιών που
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 120 του παρόντος.
Άρθρο 152
Πληροφορίες προς τους αντισυμβαλλομένους ασφαλίσεων ζωής
(άρθρο 185 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
1. Πριν να συναφθεί η σύμβαση ασφάλισης ζωής, γνωστοποιούνται στον
αντισυμβαλλόμενο, εντύπως ή με ηλεκτρονικό τρόπο,οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) Στοιχεία της επιχείρησης:
αα) την επωνυμία, τον σκοπό και τη νομική μορφή της επιχείρησης,

αβ)

το

κράτος

μέλος

καταγωγής

της

επιχείρησης

ή

ενδεχομένως

του

υποκαταστήματος, που συνάπτει την ασφαλιστική σύμβαση,
αγ) τη διεύθυνση της έδρας και, ενδεχομένως, του υποκαταστήματος, με το οποίο
συνάπτεται η σύμβαση,
αδ) συγκεκριμένη αναφορά στην έκθεση που υποχρεούται να δημοσιεύει η
επιχείρηση σχετικά με τη φερεγγυότητα και την οικονομική της κατάσταση σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος, και πως μπορεί εύκολα ο
αντισυμβαλλόμενος να την προμηθεύεται.
β) Στοιχεία που αφορούν στην ασφαλιστική υποχρέωση:
βα)

περιγραφή

κάθε

παρεχόμενης

κάλυψης

και

των

επιλογών

του

αντισυμβαλλομένου,
ββ) τη διάρκεια της σύμβασης,
βγ) τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης,
βδ) λεπτομέρειες για τον τρόπο και χρόνο καταβολής των ασφαλίστρων,
βε)τον τρόπο υπολογισμού και συμμετοχής στα κέρδη,
βστ) ενδεικτικές τιμές της αξίας εξαγοράς και του κεφαλαίου ελευθέρου περαιτέρω
καταβολών και το βαθμό στον οποίο αυτά είναι εγγυημένα,
βζ) πληροφορίες για τα ασφάλιστρα που αφορούν σε κάθε κάλυψη, είτε κύρια είτε
συμπληρωματική, όπου υφίστανται,
βη) καθορισμό των μεριδίων που αντιστοιχούν στις συμβάσεις συνδεδεμένες με
επενδύσεις (unit-linked policies),
βθ) πληροφορίες για τη φύση των στοιχείων του ενεργητικού που καλύπτουν τις
συμβάσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις (unit-linked policies),
βι) τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης,
βια) γενικές ενδείξεις περί του φορολογικού καθεστώτος που ισχύει για τον
συγκεκριμένο τύπο ασφαλιστηρίου,
βιβ) τους μηχανισμούς διευθέτησης των αιτιάσεων των αντισυμβαλλομένων ή των
δικαιούχων αποζημίωσης· συμπεριλαμβάνεται, ενδεχομένως, η ύπαρξη φορέα
αρμόδιου για την εξέταση των αιτιάσεων, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας
άσκησης ενδίκου μέσου,

βιγ) το εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης, εάν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν δικαίωμα
επιλογής, ή, αν έχουν δικαίωμα να επιλέγουν, το εφαρμοστέο δίκαιο και, στην
περίπτωση αυτή, το δίκαιο του οποίου την επιλογή προτείνει ο ασφαλιστής.
2. Επιπροσθέτως, παρέχονται ειδικότερες πληροφορίες που επιτρέπουν στον
αντισυμβαλλόμενο να κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχει σε περίπτωση που
προσχωρήσει στη σύμβαση.
3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει ετησίως τον αντισυμβαλλόμενο σχετικά με το
ύψος της συμμετοχής του στα υπό διανομή κέρδη. Η ασφαλιστική επιχείρηση
υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να ενημερώνει άμεσα τον
αντισυμβαλλόμενο για τυχόν τροποποιήσεις ή μεταβολές:
α) των γενικών και ειδικών όρων,
β) της επωνυμίας ή του σκοπού της επιχείρησης ασφάλισης ζωής, της νομικής
μορφής της ή της διεύθυνσης της έδρας και, ενδεχομένως, του υποκαταστήματος, με
το οποίο συνάπτεται η σύμβαση,
γ) των πληροφοριών που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις (βδ) ως (βι) της
περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του παρόντος σε περίπτωση παροχής
συμπληρωματικών ή επιπλέον καλύψεων.
Αν κατά την προσφορά ή τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης ο ασφαλιστής
αναφέρεται σε χρηματικές παροχές οι οποίες δύνανται να προκύψουν εις όφελος του
δικαιούχου πέραν των συμβατικά εγγυημένων, τότε υποχρεούται να του παρέχει
αντίστοιχο αριθμητικό παράδειγμα υπολογισμού του ασφαλίσματος κατά τη λήξη
χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά επιτόκια προεξόφλησης. Τούτο δεν έχει εφαρμογή
σε πρόσκαιρες ασφαλίσεις ζωής. Ο ασφαλιστής ενημερώνει τον αντισυμβαλλόμενο με
τρόπο σαφή και κατανοητό, ότι το προαναφερόμενο παράδειγμα υπολογισμού
αποτελεί απλώς υπολογιστικό μοντέλο βασισμένο σε θεωρητικές παραδοχές, και ότι ο
αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να εγείρει συμβατικές απαιτήσεις με βάση το
παράδειγμα αυτό.
Στην περίπτωση ασφαλίσεων με συμμετοχή σε κέρδη, ο ασφαλιστής ενημερώνει, σε
ετήσια βάση, εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο για την κατάσταση των απαιτήσεών
του, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τυχόν κέρδη από τη συμμετοχή. Επιπλέον, αν ο
ασφαλιστής έχει παρουσιάσει αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την ενδεχόμενη
μελλοντική εξέλιξη της συμμετοχής στα κέρδη, ενημερώνει τον αντισυμβαλλόμενο
σχετικά με τις διαφορές μεταξύ της πραγματικής εξέλιξης και των αρχικών στοιχείων.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος
διατυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια, και παρέχονται εγγράφως στην ελληνική
γλώσσα.
Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται σε άλλη γλώσσα, εφόσον το
ζητήσει ο αντισυμβαλλόμενος ή ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να επιλέξει το
εφαρμοστέο δίκαιο.
5. Η Εποπτική Αρχή δύναται να απαιτεί από τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής είτε
λειτουργούν με καθεστώς εγκατάστασης είτε με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, να
χορηγούν πληροφορίες επιπλέον εκείνων που απαριθμούνται στις παραγράφους 1
έως 3 του παρόντος, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη σωστή
κατανόηση από πλευράς του αντισυμβαλλομένου των βασικών στοιχείων της
υποχρέωσης.

Άρθρο 153
Χρόνος υπαναχώρησης ασφαλίσεων ζωής
(άρθρο 186 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
Οι αντισυμβαλλόμενοι συμβάσεων ατομικής ασφάλισης ζωής διαθέτουν προθεσμία
υπαναχώρησης τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που πληροφορήθηκαν τη
σύναψη της σύμβασης.
Η κοινοποίηση υπαναχώρησης των αντισυμβαλλομένων συνεπάγεται την εφεξής
απαλλαγή τους από όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή.
Η ασφαλιστική επιχείρηση, στην περίπτωση αυτή, δικαιούται να παρακρατήσει για τη
ν κύρια ασφάλιση ένα μηνιαίο ασφάλιστρο και το 1/12 του ετήσιου ασφαλίστρου για τι
ς συμπληρωματικές καλύψεις.
Οι ως άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις με διάρκεια ίση ή μικρότερη
των έξι (6) μηνών καθώς και στις συμβάσεις όπου λόγω της ιδιότητας του
αντισυμβαλλομένου ή των περιστάσεων υπό τις οποίες συνήφθη η σύμβαση ο
αντισυμβαλλόμενος δεν χρειάζεται ειδική προστασία.
Άρθρο 154
Όροι ασφαλιστηρίων συμβολαίων ασφαλίσεων κατά ζημιών
(άρθρο 187 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)

Οι γενικοί και οι ειδικοί όροι των ασφαλιστηρίων δεν πρέπει να περιλαμβάνουν όρους
οι οποίοι προβλέπουν, σε ατομική βάση, ειδικές συνθήκες του προς κάλυψη
κινδύνου.
Άρθρο 255
Αντιπρόσωπος ζημιών
1. Ο αντιπρόσωπος ζημιών, που διορίζεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις (ζ) της
παραγράφου 1 του άρθρου 14 και (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 130 του
παρόντος, επιλέγεται από την ασφαλιστική επιχείρηση, μπορεί να ενεργεί για
λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πρέπει να είναι
γνώστης των επισήμων γλωσσών του κράτους που έχει διορισθεί. Ο αντιπρόσωπος
ζημιών έχει την διαμονή ή εγκατάσταση του στο κράτος μέλος όπου έχει διορισθεί,
διαθέτει επαρκείς εξουσίες για να εκπροσωπεί την ασφαλιστική επιχείρηση έναντι των
ζημιωθέντων με μόνιμη κατοικία σ’

αυτό το κράτος μέλος, από ατυχήματα που

προκαλούνται στα άλλα κράτη μέλη από αυτοκίνητα που έχουν τόπο συνήθους
στάθμευσης την Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος και είναι ασφαλισμένα σε
εγκατεστημένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις οποίες εκπροσωπεί,
ώστε να ικανοποιεί ολοσχερώς τις αξιώσεις τους.
2. Ο υποχρεωτικός διορισμός αντιπροσώπου σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει τον
ζημιωθέντα ή την ασφαλιστική επιχείρηση του να στρέφονται απευθείας κατά του
υπαίτιου του ατυχήματος ή της ασφαλιστικής του επιχείρησης.
3. Τα καθήκοντα του ανωτέρω αντιπροσώπου είναι να συγκεντρώνει, όσον αφορά τις
σχετικές αξιώσεις, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τον διακανονισμό των ζημιών
και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την διαπραγμάτευση του διακανονισμού των
ζημιών. Να διαθέτει επαρκείς εξουσίες για να αντιπροσωπεύει την επιχείρηση έναντι
των προσώπων που υπέστησαν ζημίες και μπορούν να προβάλλουν αξίωση
αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ικανοποίησης αυτών των αξιώσεων
καθώς και να την αντιπροσωπεύει ή εφ’ όσον απαιτείται, να φροντίζει για την
αντιπροσώπευσή της ενώπιον των διοικητικών αρχών σχετικά με τις αξιώσεις αυτές.
4.

Ο αντιπρόσωπος ζημιών υποχρεούται εντός τριών μηνών από την λήψη της

αίτησης αποζημίωσης του ζημιωθέντος :
α)

να υποβάλλει αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η

ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί

β) να υποβάλλει αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων που περιέχονται στην
αίτηση στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί
σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι κυρώσεις όπως
προβλέπονται στο άρθρο 38 παρ. 2 του κ.ν. 489/76 (ΦΕΚ Α’ 331).
5. Ο ορισμός ειδικού αντιπροσώπου δεν αποτελεί διορισμό νομίμου αντιπροσώπου
κατά

την έννοια

του

άρθρου

261

του παρόντος,

ούτε αποτελεί

ίδρυση

υποκαταστήματος κατά την έννοια του άρθρου 115 του παρόντος ή εγκατάσταση της
ασφαλιστικής επιχείρησης κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του
παρόντος.

Άρθρο 259
Πραγματογνώμονες
1. Οι υπό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οριζόμενοι πραγματογνώμονες για την
εκτίμηση

πραγματοποιηθείσας

ζημίας

και

τον

καθορισμό

της

οφειλομένης

αποζημιώσεως, υποχρεούνται όπως αντίγραφο της εκθέσεώς τους κοινοποιούν στον
ζημιωθέντα.
Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται όπως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της
υποβολής της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης γνωστοποιήσει στον δικαιούχο τυχόν
αποζημίωσης με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους του σχετικού ασφαλιστηρίου
συμβολαίου την αποδοχή αυτής ή μη, εκτός εάν επέλθει εν τω μεταξύ φιλικός
διακανονισμός.
2. Σε περίπτωση αποδοχής από την ασφαλιστική επιχείρηση και του δικαιούχου της
προσδιορισθείσας από την πραγματογνωμοσύνη ασφαλιστικής αποζημίωσης, η
ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται αμελλητί στην καταβολή αυτής στον δικαιούχο.
Άρθρο 261
Νόμιμος αντιπρόσωπος
1. Ο νόμιμος αντιπρόσωπος όπως ορίζεται στο άρθρο 115 του παρόντος
υποχρεούται να έχει μόνιμη κατοικία εντός της Ελλάδας και εκπροσωπεί την
επιχείρηση ενώπιον όλων των αρχών, δικαστικώς και εξωδίκως και στις σχέσεις της
με το δημόσιο.
Ο διορισμός από την ίδια επιχείρηση δύο νομίμων αντιπροσώπων είτε με

αρμοδιότητα επί ορισμένου μέρους της επικρατείας, είτε προς άσκηση ορισμένου
κλάδου, δεν επιτρέπεται.
2. Ο νόμιμος αντιπρόσωπος υπέχει την ευθύνη των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα.
3. Ελλείψει νομίμου αντιπροσώπου, ως και εν απουσία τούτου, όλες οι επιδόσεις
γίνονται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας του.
4. Σε περίπτωση παύσης του αντιπροσώπου από την επιχείρηση, η παύση ισχύει
από της ημερομηνία επιδόσεως στην Εποπτική Αρχή σχετικής έγγραφης δήλωσης.
5. Η επιχείρηση υποχρεούται να πληροί τη θέση του νομίμου αντιπροσώπου εντός
δύο (2) μηνών από της κενώσεως αυτής.
6. Η Εποπτική Αρχή με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως δύναται να απαιτεί την υπογραφή κάθε ασφαλιστηρίου από τον νόμιμο
αντιπρόσωπο κάθε επιχείρησης ή από συγκεκριμένα άλλα πρόσωπα.

