Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85
"∆ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης,
σύσταση σώµατος ειδικών πραγµατογνωµόνων
τροχαίων ατυχηµάτων, λειτουργία γραφείου
διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις".
(Α. 183)

΄Οπως τροποποιήθηκε από :
(α)

Το Νόµο 1867/89 (Α. 227) "Προσωπική κράτηση κατ΄ εφαρµογή των
διατάξεων του Κώδικος Εισπράξεως ∆ηµοσίων εσόδων και άλλες διατάξεις".

(β)

Το Νόµο 2170/93 (Α. 150) "Τροποποίηση του Ν.∆.400/70 "Περί ιδιωτικής
επιχειρήσεως ασφαλίσεως" και άλλες διατάξεις ".

(γ)

Το Νόµο 2496/97 (Α. 87) "Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της
νοµοθεσίας για ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις".

(δ)

Το Νόµο 2741/99 (Α.199) "Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις".

(ε)

Το Νόµο 2837/00 (Α.178) "Ρύθµιση Θεµάτων Ανταγωνισµού, Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας, Τουρισµού και άλλες διατάξεις".
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ν.2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
"

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
΄Αρθρο 1
∆ιαµεσολάβηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων

Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 2

"
"
"
"
"

∆ιαµεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, ασκούν οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι µεσίτες ασφαλίσεων, οι ασφαλιστικοί
σύµβουλοι, οι συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων, καθώς
και οι ασφαλιστικοί υπάλληλοι. Η τοποθέτηση εργασιών
µεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων, υποκαταστηµάτων ή
νόµιµων αντιπροσώπων αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων επιτρέπεται και δεν αποτελεί διαµεσολάβηση.

Ν. 2170/93
άρθρο 11
παράγρ. 1
Ν.2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
"

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
΄Αρθρο 2
Ασφαλιστικός πράκτορας

Ν. 2170/93
άρθρο 11
παράγρ. 2

1.

Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που έχει ως αποκλειστικό έργο την ανάληψη µε σύµβαση,
έναντι προµήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνοµα και
για λογαριασµό µιάς ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει,
προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαµέσου άλλων διαµεσολαβούντων για λογαριασµό µιάς ή
περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές
συµβάσεις. Επίσης παρέχει στον ασφαλισµένο κάθε αναγκαία συνδροµή κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης και ιδιαίτερα µετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης.

2.

Με την πρακτοριακή σύµβαση µπορεί να περιορίζεται το
δικαίωµα του ασφαλιστικού πράκτορα να συνάπτει σύµβαση πρακτόρευσης και µε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

΄Αρθρο 3
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Ν.2170/93
άρθρο 11
παράγρ. 3

1.

Για την άσκηση του επαγγέλµατος του ασφαλιστικού πράκτορα απαιτείται εγγραφή του ενδιαφερόµενου στο οικείο
επιµελητήριο κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 και 7 του
παρόντος νόµου.

2.

΄Οποιος χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού
ασκεί εργασίες ασφαλιστικού πράκτορα ή χρησιµοποιεί µε
οποιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα ή τον τίτλο του ασφαλιστικού πράκτορα τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 175
παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα. Σε περίπτωση νοµικού
προσώπου µε τις πιό πάνω ποινές τιµωρούνται οι νόµιµοι
εκπρόσωποί του.
΄Αρθρο 4
Σχέσεις µε τον εντολέα

1.

Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 4

"
"
"

Η ασφαλιστική εταιρία γνωστοποιεί εγγράφως χωρίς
υπαίτια βραδύτητα στο Υπουργείο Εµπορίου την για
οποιονδήποτε λόγο λύση της πρακτοριακής σύµβασης.

Ν.2170/93
άρθρο 11
παράγρ. 4α

Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 5

Η ασφαλιστική εταιρία γνωστοποιεί επίσης τη λήξη της
πρακτοριακής σύµβασης µε δύο συνεχείς δηµοσιεύσεις σε
µία εφηµερίδα της περιφέρειας, όπου ήταν εγκατεστηµένος
ο ασφαλιστικός πράκτορας και µε µία δηµοσίευση σε µία
εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε µία
οικονοµική εφηµερίδα. ΄Οποιος συνάπτει ασφαλιστικές
συµβάσεις στο όνοµα και για λογαριασµό ασφαλιστικής
επιχείρησης µε την οποία έχει λήξει η πρακτοριακή του
σύµβαση τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 30
µηνών.
"
"
"

Η ασφαλιστική επιχείρηση δεν µπορεί να προβάλει τη λήξη
της πρακτοριακής σύµβασης έναντι του ασφαλισµένου που
δεν γνώριζε ή δεν όφειλε να γνωρίζει τη λήξη της.
2.

Ν. 2496/97
άρθρο 36

Τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες των
ασφαλιστικών πρακτόρων καθορίζονται µε έγγραφη σύµβαση ανάµεσα στον ασφαλιστικό πράκτορα και στην ασφαλιστική επιχείρηση που προτίθεται να πρακτορεύει (πρακτοριακή σύµβαση). Αντίγραφο της πρακτοριακής σύµβασης
υποβάλλεται από την ασφαλιστική επιχείρηση στο Υπουργείο Εµπορίου.

"
"

Εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης, ο οποίος εν γνώσει του χρησιµοποιεί ως ασφαλιστικό πράκτορα πρόσωπο
του οποίου η σύµβαση δεν έχει υποβληθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις αυτού του νόµου στο Υπουργείο Εµπορίου, τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 458 του ποινικού κώδικα,
εφόσον η πράξη του δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
Η ως άνω ποινή επιβάλλεται, εφόσον το πρόσωπο που χρησιµοποιείται από την ασφαλιστική επιχείρηση ως πράκτορας
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παράγρ. 6

"
"
"
"
"

είναι γραµµένο στο κατ΄ άρθρο 3 του παρόντος επιµελητήριο.
Αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι εγγεγραµµένο στο οικείο επιµελητήριο, ο εκπρόσωπος της ασφαλιστικής επιχείρησης
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τρία χρόνια και χρηµατική
ποινή µέχρι τριακόσιες χιλιάδες δραχµές.

Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 7

" 3.
"
"
"
"
"

Ο ασφαλιστικός πράκτορας υποχρεούται να τοποθετεί τις
ασφαλίσεις των πελατών του (παραγωγή) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που πρακτορεύει. Κατ΄ εξαίρεση και µε την
προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει πρακτοριακή σύµβαση, επιτρέπεται να τοποθετεί και σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν πρακτορεύει στις εξής περιπτώσεις :

Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 8

" 4.
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ν.2170/93
άρθρο 11
παράγρ. 4β

(α)

Κλάδων ασφάλισης οι οποίοι δεν ασκούνται από
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις τις οποίες πρακτορεύει.

(β)

Ασφαλίσεων που εγγράφως δεν έγιναν αποδεκτές
από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις τις οποίες πρακτορεύει.

(γ)

Ασφαλίσεων για τις οποίες υπάρχει έγγραφη συναίνεση εκ µέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τις
οποίες πρακτορεύει.

Αν για οποιονδήποτε λόγο λυθεί ή λήξει η πρακτοριακή
σύµβαση, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στον πράκτορα προµήθεια τριών ετών που αναλογεί στην παραγωγή
του, η οποία εξακολουθεί, γι΄ αυτό το διάστηµα, να παραµένει στην επιχείρηση στο µέτρο που θα την εδικαιούτο αν δεν
είχε λυθεί ή λήξει η σύµβαση. ∆εν οφείλεται προµήθεια, αν
η σύµβαση λύθηκε µε καταγγελία εκ µέρους της ασφαλιστικής επιχείρησης που οφείλεται σε βαρύ παράπτωµα του
πράκτορα, που συνεπάγεται ποινική ή αστική ευθύνη του
ή αν λύθηκε µε πρωτοβουλία του πράκτορα.
Σε περίπτωση θανάτου ή µόνιµης ολικής ανικανότητας του
ασφαλιστικού πράκτορα, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στα πρόσωπα που ο πράκτορας όρισε ειδικά ως δικαιούχους ή, ανάλογα µε τη συµφωνία, στον ίδιο ή, αν δεν
όρισε δικαιούχους για την περίπτωση θανάτου, στους µέχρι
τέταρτου βαθµού συγγενείας κληρονόµους του για τέσσερα
χρόνια την προµήθεια που εδικαιούτο και αναλογούσε στην
παραγωγή του, κατά την τάξη της κληρονοµικής διαδοχής,
εφόσον εξακολουθεί γι΄ αυτό το διάστηµα να παραµένει
στην ασφαλιστική επιχείρηση .

5.

Απαγορεύεται σε ασφαλιστικό πράκτορα να µεταφέρει
ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε άλλη εταιρία από εκείνη
που πρακτορεύει χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ασφαλισµένου, η οποία δίνεται σύµφωνα µε τύπο που ορίζει ο
Υπουργός Εµπορίου* µε απόφασή του.
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΄Αρθρο 5
Εγγραφή στο Επιµελητήριο
Ν.2170/93
άρθρο 11
παράγρ. 5

Για να ασκήσει το επάγγελµά του, ο ασφαλιστικός πράκτορας είναι υποχρεωµένος να εγγραφεί, υπό την ιδιότητά του
αυτή, στο αµιγές Επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή στο Επαγγελµατικό Τµήµα του ενιαίου Επιµελητηρίου της έδρας του.
΄Αρθρο 6
Μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων

Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 9

" 1.
"
"
"
“
"
"
"
"
"

Τα ονόµατα των ασφαλιστικών πρακτόρων, οι οποίοι είναι
εγγεγραµµένοι στο κατ΄ άρθρο 3 του παρόντος νόµου οικείο
επιµελητήριο, καταχωρούνται µε αλφαβητική σειρά σε ειδικό βιβλίο (µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων που τηρείται
χωριστά από τα µητρώα των µεσιτών ασφαλίσεων και των
ασφαλιστικών συµβούλων), στο οποίο αναγράφονται η ηµεροµηνία εγγραφής τους, οι ανανεώσεις και τυχόν διαγραφές,
οι εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης, των οποίων στη
διοίκηση συµµετέχουν ή έχουν συµµετάσχει, καθώς και η
διάρκεια αυτής της συµµετοχής. Καταχωρείται επίσης η
επωνυµία κάθε ασφαλιστικής εταιρίας την οποία πρακτορεύουν. Τα µητρώα ασφαλιστικών πρακτόρων τηρούνται από
τα Επιµελητήρια, που είναι τοπικώς αρµόδια κατά το άρθρο
5 του παρόντος νόµου.

" 2.
"
"
"
"

Ο πράκτορας υποχρεούται σε όλα τα έγγραφά του και σε όλες
τις επαγγελµατικές του συναλλαγές να αναγράφει και να
δηλώνει την ιδιότητά του ως ασφαλιστικού πράκτορα ή των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που πρακτορεύει, καθώς και τον
αριθµό µητρώου του.

Ν. 2170/93
άρθρο 11
παράγρ. 6
Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 10

Ν. 2170/93
άρθρο 11
παράγρ. 7

Οι παράγραφοι 3 και 4 καταργήθηκαν.

------------------------------------------------------------------------------------------* ΣΗΜ. : Το άρθρο 37 παρ. 20 του ν. 2496/97 προβλέπει ότι, όπου στις
διατάξεις του ν. 1569/85, όπως ίσχυαν, αναφέρεται ο Υπουργός
Εµπορίου, νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης.
΄Αρθρο 7
Υποβαλλόµενα δικαιολογητικά
Ν.2170/93

1.

Προκειµένου να εγγραφεί, ως ασφαλιστικός πράκτορας,
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άρθρο 11
παράγρ. 8

Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 11

στο κατά το άρθρο 5 του παρόντος τοπικώς αρµόδιο Επιµελητήριο, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει στο
Επιµελητήριο αυτό τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

(α)

Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή
ισότιµου ή ισοδύναµου σχολείου της ηµεδαπής
ή της αλλοδαπής.

(β)

Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για
κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια,
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, λαθρεµπορία.

(γ)

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.

(δ)

Πιστοποιητικό µη πτωχεύσεως.

(ε)

΄Εγγραφα που να πιστοποιούν ότι ο ενδιαφερόµενος κατέχει γενικές εµπορικές ή επαγγελµατικές
γνώσεις και έχει εργασθεί :
Α. 1) είτε τέσσερα χρόνια ως διευθύνων σε επιχείρηση ασφαλιστικής µεσιτείας είτε ως
µεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής
ασφαλιστικών συµβούλων ή ασφαλιστικός
σύµβουλος είτε ως υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής µεσιτείας ή πρακτόρευσης ή συντονισµού ασφαλιστικών συµβούλων
και ασφαλιστικού συµβούλου ή ασφαλιστικής
ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό.
2) είτε για τρία τουλάχιστον χρόνια µε τις
πιό πάνω ιδιότητες, εφόσον έχει ειδική
εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε
ασφαλιστικά θέµατα,
3) είτε για δύο χρόνια µε τις πιό πάνω ιδιότητες, εφόσον είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της Ελλάδας ή αναγνωρισµένης ισοτίµου ή ισοδυνάµου σχολής του εξωτερικού,
4) είτε για ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας, αν έχει και µεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε
ασφαλιστικά θέµατα,
5) είτε για δύο χρόνια ως νόµιµος αντιπρόσωπος ή ως εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρίας που είναι νόµιµος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.
Β.
∆εν οφείλει σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισµένο χρέη από
ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος του µε τελεσίδικη δικα-
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στική απόφαση. Για τη συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του ν.1599/1986.
Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 12

" 2.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

(α)

" 3.
"
"
"
"
"
"

(α)

(β)

Αν ο ενδιαφερόµενος είναι υπήκοος άλλου Κράτους
-Μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, αντί των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 περίπτωση (α) και περίπτωση (ε) υποπεριπτώσεις Α 3 και Α 4 αυτού του
άρθρου αρκεί να έχει πραγµατικά και αδιάλειπτα
εργασθεί :
α)
είτε για τέσσερα (4) συνεχή χρόνια ως ανεξάρτητος ασφαλιστικός πράκτορας ή µεσίτης
ασφαλίσεων ή διευθυντής σε αντίστοιχες
επιχειρήσεις,
β)
είτε για δύο (2) συνεχή έτη, ως άνω υπό α
όταν ο ενδιαφερόµενος επιπλέον αποδεικνύει
ότι έχει εργασθεί τρία (3) τουλάχιστον χρόνια
σε έναν ή περισσότερους πράκτορες ή µεσίτες
ασφαλίσεων ή σε µια ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
γ)
είτε για ένα (1) χρόνο, ως άνω υπό α όταν ο
ενδιαφερόµενος επιπλέον αποδεικνύει ότι για
το επάγγελµα του ασφαλιστικού πράκτορα
έχει κατάρτιση που βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το Κράτος ή κρίνεται
απολύτως ικανοποιητικό από την αρµόδια
επαγγελµατική ένωση.
Θεωρείται ότι έχει ασκήσει δραστηριότητα διευθύνοντα επιχείρησης, κατά την έννοια του παρόντος
άρθρου, κάθε πρόσωπο που έχει ασκήσει την αντίστοιχη δραστηριότητα :
α)
είτε τα καθήκοντα διευθυντή επιχείρησης ή
υποκαταστήµατος,
β)
είτε τα καθήκοντα του αναπληρωτή του διευθυντή επιχείρησης ή του εξουσιοδοτηµένου να
την εκπροσωπεί, εφόσον τα καθήκοντα αυτά
συνεπάγονται ευθύνη αντίστοιχη µε εκείνη
του διευθυντή της επιχείρησης που εκπροσωπεί.
Τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2
περ. β΄ αυτού του άρθρου πρέπει να συνεπάγονται
ευθύνες σε θέµατα κατάρτισης, διαχείρισης και εκπλήρωσης ασφαλιστικών συµβάσεων.

Αν ο ενδιαφερόµενος είναι υπήκοος άλλου Κράτους
- Μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, η συνδροµή των
προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου αποδεικνύεται από
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή
ή οργανισµό ή άλλο νοµικό πρόσωπο του Κράτους Μέλους καταγωγής ή προέλευσης του ενδιαφεροµέ-
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" 4.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Ν. 2837/00
άρθρο 3
παράγρ.3

(β)

νου και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εµπορίου. Ως
πιστοποιητικό ποινικού µητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές του
Κράτους - Μέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύµφωνα
µε το άρθρο 2 του π.δ/τος 530/1991 (ΦΕΚ 205 Α΄).
Βεβαιώσεις που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν
στις αρµόδιες αρχές Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και αφορούν τις δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων στην Ελλάδα χορηγούνται
από τα κατά τόπους αρµόδια επιµελητήρια.
Η εγγραφή γίνεται εφόσον το αρµόδιο επιµελητήριο
διαπιστώσει την πληρότητα των δικαιολογητικών
των παραγράφων 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου.
Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 εδ. ε και 2 αυτού του άρθρου δεν πρέπει να
έχουν παύσει να ασκούνται για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία
κατάθεσης των πιστοποιητικών που πιστοποιούν τις
ως άνω δραστηριότητες.
Η παράγραφος 5 καταργήθηκε.

΄Αρθρο 8
Ν.2170/93
άρθρο 11
παράγρ. 9

∆εν γίνονται δεκτά έγγραφα των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και
ε΄ στοιχ. Β του άρθρου 7 αν έχουν εκδοθεί σε χρόνο που απέχει περισσότερο από τρεις µήνες από την ηµεροµηνία που
προσκοµίζονται.

΄Αρθρο 9
Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 30

"
"

Το άρθρο 9 του Ν. 1569/1985 µεταφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ως άρθρο 19α.

΄Αρθρο 10
Ν.2170/93
άρθρο 11
παράγρ. 11
Ν.2170/93
άρθρο 11

Εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης

1.

Οι εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης καταχωρίζονται σε
ειδική µερίδα του µητρώου ασφαλιστικών πρακτόρων. Στις
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παράγρ. 12

προσωπικές εταιρίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης όλοι οι
οµόρρυθµοι εταίροι πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων. Στις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης πρέπει, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων
διαχειριστών, ο ένας να είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο.
Ο διαχειριστής αυτός δεν µπορεί να υποκαθίσταται από
άλλον τυχόν συνδιαχειριστή που δεν είναι εγγεγραµµένος
στο µητρώο.
2.

Οι µετοχές των ανωνύµων εταιριών ασφαλιστικής πρακτόρευσης είναι ονοµαστικές, ο δε διευθύνων σύµβουλος πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα ασφαλιστικών
πρακτόρων. Αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που
αφορούν ασφαλιστικές πρακτοριακές εργασίες λαµβάνονται
έγκυρα µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του ως άνω µέλους.

Ν.2170/93
άρθρο 11
παράγρ. 13
που καταργεί
την παράγρ.3
και αναριθµεί
τις παρ. 4, 5
και 6 ως 3,
4 και 5

3.

Το παράβολο καταχώρησης των πιo πάνω ασφαλιστικών
πρακτοριακών εταιριών στο µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων είναι διπλάσιο από το παράβολο που καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα.

4.

Στο µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων και δίπλα στα ονόµατα των ασφαλιστικών πρακτόρων, που είναι µέλη της
διοίκησης ασφαλιστικής πρακτοριακής εταιρίας, σηµειώνεται και η εταιρία την οποία εκπροσωπούν.

Ν.2170/93
άρθρο 11
παράγρ. 14

5.

Για τον έγκυρο διορισµό µελών του διοικητικού συµβουλίου,
γενικών διευθυντών, διευθυνόντων κλάδων, εντεταλµένων
συµβούλων, αναπληρωτών γενικών διευθυντών και διευθυντών εταιριών ασφαλιστικής πρακτόρευσης, απαιτείται
απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 7 του παρόντος νόµου.
΄Αρθρο 11
Ενδικοφανής προσφυγή

Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 13

"
"
"
"

Αν απορριφθεί από το αρµόδιο επιµελητήριο η αίτηση για
εγγραφή σ΄ αυτό, ο αιτών µπορεί να προσφύγει ενώπιον
του Υπουργού Ανάπτυξης µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από
την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.
΄Αρθρο 12
Επαγγελµατική εγκατάσταση
Ο ασφαλιστικός πράκτορας είναι υποχρεωµένος µέσα σε
τρείς µήνες από το διορισµό του να θέσει σε λειτουργία
ίδια επαγγελµατική εγκατάσταση (γραφείο κλ.π.) στον
τόπο που ορίζεται µε την πρακτοριακή σύµβαση και να
τηρεί βιβλίο καταχώρησης ασφαλιστηρίων για τις ασφα-
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Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 14

λιστικές συµβάσεις που συνάπτονται µέσω αυτού και
βιβλίο ζηµιών που αφορούν αυτές τις συµβάσεις.
Μέσα στην ίδια προθεσµία είναι υποχρεωµένος να υποβάλει
στο αρµόδιο επιµελητήριο υπεύθυνη δήλωση του ν.δ/τος
1599/1986, µε την οποία να βεβαιώνεται ότι τήρησε τις ως
άνω υποχρεώσεις του.

"
"
"
"

΄Αρθρο 13
Ανανέωση δικαιολογητικών *
Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 15

Ν. 2170/93
άρθρο 11
παράγρ. 15

" 1.
"
"
"
"
"
"
"
"
2.

Ο ασφαλιστικός πράκτορας που έχει εγγραφεί στο µητρώο
ασφαλιστικών πρακτόρων, προκειµένου να ανανεώσει την
εγγραφή του, µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε τρίτου έτους,
λαµβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους
αµέσως µετά την εγγραφή του, υποβάλλει στο αρµόδιο επιµελητήριο νέα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β΄, γ΄,
δ΄ και ε΄ υποπερίπτ. Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του
παρόντος νόµου.
Αν τα πιστοποιητικά της προηγούµενης παραγράφου δεν
είναι πλήρη, ο ασφαλιστικός πράκτορας διαγράφεται από
το Επιµελητήριο.

__________________________________
* ΣΗΜ.:
Ο Ν. 2496/97 που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/Α/87 της 16.5.1997
προβλέπει στο άρθρο 36 παράγρ. 31 ότι :
"
Μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος
"
νόµου οι πρώην εγγεγραµµένοι στα οικεία µητρώα ασφαλι"
στικοί πράκτορες ή σύµβουλοι, οι οποίοι δεν ανανέωσαν την
"
εγγραφή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1
"
του ν. 1569/1985 µπορούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους,
"
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 1 εδ.β΄,
"
γ΄, δ΄ και ε΄ του ίδιου νόµου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
"
τους τα ασυµβίβαστα του άρθρου 19α αυτού.

΄Αρθρο 14
Κοινοποίηση διαγραφής
Ν.2170/93
άρθρο 11
παράγρ. 16

1.

Η απόφαση για τη διαγραφή κατά την παρ. 2 του άρθρου 13
του παρόντος νόµου κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και
στις επιχειρήσεις που αυτός πρακτορεύει µε επιµέλεια του
αρµόδιου Επιµελητηρίου.
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2.

Οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οφείλουν
µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της προηγούµενης παραγράφου να καταγγείλουν τη σύµβασή τους
µε τον ασφαλιστικό πράκτορα, ο οποίος διαγράφηκε από
το Επιµελητήριο. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής
τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι τρία έτη και χρηµατική
ποινή το σε δραχµές ισόποσο των 1.100 ECU. Λόγω της
καταγγελίας δεν οφείλεται αποζηµίωση στον ασφαλιστικό
πράκτορα.
΄Αρθρο 15
Μεταβατική διάταξη
Μέσα σε δύο έτη αφότου ισχύσει ο νόµος αυτός* µπορούν να
αποκτούν άδεια ασφαλιστικού πράκτορα και να εγγράφονται
στο µητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων οι µέχρι την εφαρµογή του νόµου αυτού γενικοί πράκτορες και οι πράκτορες
ασφαλιστικών επιχειρήσεων των οποίων οι συµβάσεις έχουν
υποβληθεί στο Υπουργείο Εµπορίου καθώς και οι νόµιµοι
εκπρόσωποι ασφαλιστικών πρακτοριακών εταιρειών, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 1 εδάφια α΄, β΄,
γ΄, δ΄ και στ΄ περίπτωση (ββ) και να µην έχουν τα ασυµβίβαστα του άρθρου 9.
Οι πράκτορες αυτοί πρέπει να έχουν µέση ετήσια παραγωγή
όχι κατώτερη από τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 7 και να
έχουν ασκήσει το επάγγελµα τουλάχιστο για δύο έτη. Για
όσους δεν έχουν απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου,
η παραπάνω προϋπηρεσία απαιτείται να είναι τέσσερα έτη.
Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών αποφαίνεται η
οικεία επιτροπή ασφαλιστικών πρακτόρων.

* ΣΗΜ.: Αφορά στον ν.1569/85 (ΦΕΚ/183 Α’ της 25.10.1985).

Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 16

"
"
"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
΄Αρθρο 15α
Μεσίτης ασφαλίσεων

Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 17

" 1.
"
"

Μεσίτης ασφαλίσεων είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως
αποκλειστικό έργο, κατ΄ εντολή του ασφαλιζoµένου, χωρίς
να δεσµεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" 2.
"
"
"
"
Ν. 2496/97
" 3.
άρθρο 36
"
παράγρ. 18 "
(Οι παράγρ. "
3 έως 7
"
καταργούνται "
και η 8
"
αναριθµείται "
σε 3 και
"
αντικαθίσταται).
"
Ν. 2496/97
" 4.
άρθρο 36
"
παράγρ. 19 "
(η παράγρ. 9 "
αναριθµείται "
σε 4 και
"
αντικαθί"
στανται το
"
πρώτο και
"
δεύτερο
"
εδάφιο αυτής) "
"
"
"
"
Ν. 2170/93
άρθρο 12

αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προµήθειας που καταβάλλεται από τις αφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζοµένους ή αντασφαλισµένους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συµβάσεων, να λαµβάνει την αποδοχή από την
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση
του ασφαλιζοµένου ή αντασφαλιζοµένου και να βοηθά
κατά τη διαχείριση και την εκτέλεσή τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.
Για την άσκηση του επαγγέλµατος του µεσίτη ασφαλίσεων
απαιτείται εγγραφή του ενδιαφερόµενου, µε την ιδιότητά
του αυτή, στο αµιγές Επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή στο
Επαγγελµατικό Τµήµα του ενιαίου Επιµελητηρίου της
έδρας του.
Οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 10 και 11 του παρόντος νόµου
εφαρµόζονται αναλόγως και επί µεσιτών ασφαλίσεων. Οι
χρονικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά
περιλαµβάνουν και την επαγγελµατική απασχόληση ως πράκτορα ή υπαλλήλου ελληνικής ή αλλοδαπής επιχείρησης
ασφαλιστικής πρακτόρευσης.

Ο µεσίτης ασφαλίσεων πρέπει να έχει δεσµεύσει περιουσία
ύψους ίσου µε το σε δραχµές ισόποσο των 200.000 Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (Ε.Λ.Μ.) προς εξασφάλιση
της καλής εκτέλεσης των εργασιών του. Η δέσµευση µπορεί να περιορισθεί, αν ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει στο
Υπουργείο Εµπορίου ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης
που προέρχεται από λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του µε όριο κάλυψης το σε δραχµές
ισόποσο των 400.000 Ε.Λ.Μ. τουλάχιστον. Το Υπουργείο
Ανάπτυξης γνωστοποιεί την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, καθώς και για τη διάρκεια της ασφαλιστικής
κάλυψης, η οποία υποβάλλεται στο κατά την παράγραφο
2 του παρόντος άρθρου επιµελητήριο για την εγγραφή ή
ανανέωση της εγγραφής στο οικείο µητρώο µεσιτών
ασφαλίσεων.
Στη δεσµευµένη περιουσία οι ασφαλισµένοι αντισυµβαλλόµενοι έχουν προνόµιο που προηγείται κάθε άλλου γενικού ή
ειδικού προνοµίου. Με αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
µπορεί να καθορίζονται ο τρόπος εφαρµογής της ως άνω
δέσµευσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη
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λειτουργία της ασφάλισης αστικής επαγγελµατικής ευθύνης
του µεσίτη ασφαλίσεων.
Ν. 2496/97
5.
άρθρο 36
παράγρ. 20
(οι παράγρ.
10 και 11
αναριθµούνται 6.
σε 5 και 6
και προστίθεται νέα 7)
" 7.
"
"
“
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να επιβάλεται η υποχρέωση υποβολής στο Υπουργείο Εµπορίου στοιχείων της
δραστηριότητας των επιχειρήσεων µεσιτείας ασφαλίσεων.
Τα µητρώα µεσιτών ασφαλίσεων τηρούνται από τα Επιµελητήρια που είναι τοπικώς αρµόδια κατά την παρ. 2 του
παρόντος άρθρου.
Ο µεσίτης ασφαλίσεων πρέπει να απολαύει νοµικής και
οικονοµικής ανεξαρτησίας έναντι των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων. Ο µεσίτης ασφαλίσεων, εφόσον του ζητηθεί,
γνωστοποιεί προς τους ενδιαφεροµένους να προβούν σε
ασφάλιση ή αντασφάλιση, οποιαδήποτε άµεση νοµική ή
οικονοµική δέσµευση προς µία ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή οποιαδήποτε κατοχή εταιρικών µεριδίων ή µετοχών σε ή από ασφαλιστική επιχείρηση, που
θα µπορούσε να επηρεάσει την πλήρη ελευθερία επιλογής
ασφαλιστικής επιχείρησης. Μέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε
έτους, λαµβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του
έτους αµέσως µετά την εγγραφή του, ο µεσίτης ασφαλίσεων
υποβάλλει στο αρµόδιο επιµελητήριο την κατανοµή των
δραστηριοτήτων του µε τις διάφορες ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά το προηγούµενο έτος.

΄Αρθρο 15β
Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 21

Καταργήθηκε.

Άρθρο 15γ
Ανανέωση δικαιολογητικών
Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 22

" 1.
"
"
"
"
"
"
"

Ο µεσίτης ασφαλίσεων που έχει εγγραφεί στο µητρώο µεσιτών ασφαλίσεων, προκειµένου να ανανεώσει την εγγραφή
του, µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε τρίτου έτους, λαµβάνοντας
ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους αµέσως µετά την
εγγραφή του, υποβάλλει στο αρµόδιο επιµελητήριο νέα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 7, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7
παρ. 1 Β του παρόντος.
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Ν. 2170/93
άρθρο 12

2.

Αν τα πιστοποιητικά της προηγούµενης παραγράφου είναι
πλήρη και ο µεσίτης ασφαλίσεων έχει πραγµατοποιήσει µέση
ετήσια παραγωγή ύψους ίσου µε το σε δραχµές ισόποσο των
105.000 ECU κατά τη διαδραµούσα τριετία, γίνεται σχετική
µνεία στο µητρώο µεσιτών ασφαλίσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο µεσίτης ασφαλίσεων διαγράφεται από το Επιµελητήριο και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου
14 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 15δ
Συµφωνητικά ασφαλιστικής κάλυψης

Ν. 2170/93
άρθρο 12

1.

Ο µεσίτης ασφαλίσεων έχει υποχρέωση να υποβάλει στους
ασφαλιστές "συµφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης" στο οποίο αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι αποδοχής της ασφάλισης από τους ενδιαφερόµενους ασφαλιστές,
οι οποίοι βεβαιώνουν την αποδοχή της κάλυψης του κινδύνου.

2.

Ο µεσίτης ασφαλίσεων εκδίδει "πιστοποιητικό ασφάλισης"
µε βάση τα στοιχεία που συµφώνησε µε την ασφαλιστική εταιρία, το οποίο παραδίδει στον ασφαλισµένο. Ο µεσίτης
αντικαθιστά το πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης χωρίς υπαίτια βραδύτητα µε το ασφαλιστήριο.

3.

Οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν.δ. 400/1970 εφαρµόζονται
και για ασφαλίσεις που συνάπτονται µέσω αναγνωρισµένων µεσιτών ασφάλισης, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 15ε
Ευθύνη έναντι ασφαλιζόµενου

Ν. 2170/93
άρθρο 12
Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 23

Η ευθύνη του µεσίτη έναντι του ασφαλιζόµενου περιορίζεται στη σωστή τήρηση και εφαρµογή των εγγράφων εντολών του δεύτερου.
"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

"

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

"

Άρθρο 16
Ασφαλιστικοί σύµβουλοι
Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 24

" 1.
"
"

Ασφαλιστικός σύµβουλος είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
το οποίο µελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών µε
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"
"
"
"
"
"
"
"
"

ασφαλιστικές συµβάσεις για λογαριασµό των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή µεσιτών ή
συντονιστών ασφαλιστικών συµβούλων για την πρόσκτηση
εργασιών. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύµβουλο
µε τους ως άνω είναι σύµβαση έργου. Ο ασφαλιστικός
σύµβουλος δεν έχει δικαίωµα υπογραφής ασφαλιστηρίων
ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού πράκτορα ή µεσίτη. Κάθε αντίθετη συµφωνία είναι
άκυρη.

Ν. 2170/93
άρθρο 13
παράγρ. 1

2.

∆εν αντίκειται στις διατάξεις του νόµου αυτού συµβατικός
όρος, µε τον οποίο περιορίζεται το δικαίωµα του ασφαλιστικού συµβούλου να συνάπτει σύµβαση και µε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το δικαίωµα αυτό ασκείται από τη συµβαλλόµενη ασφαλιστική επιχείρηση µόνο για τους κλάδους
που ασκεί.

Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 25

" 3.
"

Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος
νόµου εφαρµόζονται αναλόγως.

4.

N. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 26

Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να αναθέτει στον ασφαλιστικό σύµβουλο την είσπραξη ασφαλίστρων. Στην περίπτωση
αυτήν του καταβάλλει επιπλέον προµήθεια, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τα µέρη µε τη σχετική σύµβαση.

" 5.
"
"
"
"
"
"
"

Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να εισάγεται ο
θεσµός και οι όροι εργασίας του δόκιµου ασφαλιστικού
συµβούλου, να εισάγονται πρότυπα βασικών όρων συµβάσεων
συνεργασίας, να προβλέπονται δραστηριότητες των ασφαλιστικών συµβούλων που είναι ασυµβίβαστες µε το επάγγελµά τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 17
Ν. 2170/93
άρθρο 13
παράγρ. 2

Εγγραφή ασφαλιστικού συµβούλου στο Επιµελητήριο
1.

Για να ασκήσει το επάγγελµά του, ο ασφαλιστικός σύµβουλος είναι υποχρεωµένος να εγγραφεί, υπό την ιδιότητά του
αυτή, στο αµιγές Επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή στο Επαγγελµατικό Τµήµα του ενιαίου Επιµελητηρίου της έδρας του.

2.

Προκειµένου να εγγραφεί ως ασφαλιστικός σύµβουλος, στο
κατά την προηγούµενη παράγραφο τοπικώς αρµόδιο Επιµελητήριο, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει στο Επιµελητήριο αυτό τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
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(α)
(β)

(γ)
(δ)
Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 27

" 3.
"
"
"
"
"
" 4.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" 5.
"
"

Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή
ισότιµου ή ισοδύναµου σχολείου της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για κλοπή,
υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία
και λαθρεµπορία.
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική
απαγόρευση ή αντίληψη.
Πιστοποιητικό µη πτωχεύσεως.

Τα µητρώα των ασφαλιστικών συµβούλων τηρούνται στα
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού επιµελητήρια.
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 6, 2 και 3 του
άρθρου 7 και των άρθρων 10, 13 και 14 του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως.
Αν ο ενδιαφερόµενος είναι υπήκοος άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, αντί των προϋποθέσεων
του εδ. α της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αρκεί να έχει
πραγµατικά και αδιάλειπτα εργασθεί :
(α)
είτε για δύο (2) συνεχή έτη, ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας ή ως εργαζόµενος σε επιχείρηση ασφαλιστικού πράκτορα ή µεσίτη ασφαλιστών ή µιάς
ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
(β)
είτε για ένα (1) έτος µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση (α), όταν ο δικαιούχος
δύναται να αποδείξει για την εν λόγω δραστηριότητα προηγούµενη κατάρτιση, η οποία βεβαιώνεται
µε πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος
ή κρίνεται ως απολύτως ικανοποιητικό από την
αρµόδια επαγγελµατική ένωση.
Η πραγµατική άσκηση τουλάχιστον για ένα (1) έτος εργασιών ασφαλιστικού πράκτορα ή µεσίτη θεωρείται ισότιµη
µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18
Μεταβατική διάταξη
Μέσα σε δύο έτη από την ισχύ του νόµου αυτού∗ µπορούν να
αποκτήσουν άδεια παραγωγού ασφαλίσεων όσοι κατά την
έναρξη ισχύος του εργάζονται ως ασφαλιστικοί πράκτορες
και όσοι είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία µητρώα ασφαλειοµεσιτών (παραγωγοί), αν έχουν γραµµατικές γνώσεις τουλάχιστο δευτέρας τάξης εξατάξιου γυµνασίου ή αντίστοιχης
τάξης δηµόσιας εµπορικής σχολής και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 17 παρ. 1 στοιχεία α΄, γ΄, δ΄.
Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών αποφασίζει το
∗

ΣΗΜ.: Αφορά στον ν.1569/85 (ΦΕΚ/183 Α’ της 25/10/1985).
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οικείο επιµελητήριο.

Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 29

"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
"
" ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19

Ν. 2170/93
άρθρο 14
παράγρ. 1

Ασφαλιστικοί υπάλληλοι
1.

Υπάλληλοι ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων ασφαλιστικής πρακτόρευσης ή εταιριών µεσιτείας ασφαλίσεων µπορούν να ασκούν διαµεσολάβηση στη σύναψη ασφαλίσεων για λογαριασµό των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται ή άλλων συνδεδεµένων µε αυτές, µετά από έγκριση
του εργοδότη τους, χωρίς τις προϋποθέσεις του άρθρου 17.

2.

Η σχέση του ασφαλιστικού υπαλλήλου µε τις προαναφερόµενες επιχειρήσεις, για λογαριασµό των οποίων διαµεσολαβεί κατά τα ανωτέρω, είναι σύµβαση έργου και ανεξάρτητη
από τη σύµβαση εργασίας.

3.

Η ιδιότητα του ασφαλιστικού υπαλλήλου είναι ασυµβίβαστη
µε την ιδιότητα του ασφαλιστικού συµβούλου.
΄Αρθρο 19α
Ασυµβίβαστα

Ν. 2496/97
άρθρο 36
παρ. 30

Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, του µεσίτη ασφαλίσεων, του ασφαλιστικού συµβούλου και του συντονιστή
ασφαλιστικών συµβούλων, είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου
ασφαλιστικής επιχείρησης. Επίσης η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του
µεσίτη ασφαλίσεων.

"
"
"

Άρθρο 20
Συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων
Ν. 2170/93
άρθρο 14
παράγρ. 2

1.

Συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο για λογαριασµό µιάς ασφαλιστικής
επιχείρησης ζωής ή και µιάς µόνο ασφαλιστικής επιχείρησης
ασφαλίσεων κατά ζηµιών, έναντι προµήθειας διαµεσολαβεί
στη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων διαµέσου οµάδας ασφαλιστικών συµβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει
και εποπτεύει.
Η σχέση που συνδέει το συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων µε την ασφαλιστική επιχείρηση είναι σύµβαση έργου, η
οποία καταρτίζεται εγγράφως. Σε περίπτωση ύπαρξης επιπλέον σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας του συντονιστή ως
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διευθυντή γραφείου πωλήσεων ασφαλίσεων, η σύµβαση έργου παραµένει ανεξάρτητη και δεν απορροφάται από τη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας.
Ν. 2496/97
άρθρο 36
παράγρ. 28

" 2.
"
"
"
"
"
"
" 3.
"
"
"
"
"
"

Το άρθρο 17 του παρόντος εφαρµόζεται και επί συντονιστών
ασφαλιστικών συµβούλων. Για τους κατά την έναρξη της
ισχύος του παρόντος νόµου* ασκούντες το επάγγελµα του
συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων και διευθυντή υποκαταστήµατος ασφαλίσεων δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου.

"
"
"
"
"

∆εν οφείλεται προµήθεια αν η σύµβαση λύθηκε µε καταγγελία εκ µέρους της ασφαλιστικής επιχείρησης που οφείλεται σε βαρύ παράπτωµα του συντονιστή, το οποίο συνεπάγεται αστική ή ποινική ευθύνη ή αν λύθηκε µε πρωτοβουλία του συντονιστή.

Αν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί ή λήξει η σύµβαση του
συντονιστή µε την ασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική
επιχείρηση καταβάλλει στο συντονιστή για χρονικό διάστηµα τριών ετών από την καταγγελία την προµήθεια που
του αναλογεί στην παραγωγή ασφαλιστικών συµβούλων
που συντονίζει, στο µέτρο που η παραγωγή αυτή εξακολουθεί να παραµένει για το διάστηµα αυτό στην επιχείρηση.

Ν.2741/99
άρθρο 10
αρ.5 εδ.στ’

"
Σε περίπτωση θανάτου ή µόνιµης ολικής ανικανότητας
"
συντονιστή ασφαλιστικής επιχείρησης, η ασφαλιστική
"
επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στα πρόσωπα που ο
"
συντονιστής όρισε ειδικά ως δικαιούχους ή ανάλογα µε τη
"
συµφωνία, στον ίδιο ή αν δεν όρισε δικαιούχους για την
"
περίπτωση θανάτου, στους µέχρι και τέταρτου βαθµού
"
συγγένειας κληρονόµους του για χρονικό διάστηµα τριών (3)
"
ετών, την προµήθεια που δικαιούνταν και αναλογούσε στην
"
παραγωγή των ασφαλιστικών συµβούλων που συντόνιζε
"
εφόσον γι’ αυτό το διάστηµα η παραγωγή εξακολουθεί να
"
παραµένει στην ασφαλιστική επιχείρηση.
__________________________________
* ΣΗΜ.: Αφορά στον Ν. 2496/97 (ΦΕΚ/87 Α’ της 16/5/1997).
Άρθρο 21
Άλλες διατάξεις
1.

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Εµπορίου µέσα σε έξι µήνες µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού*, ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα που
αφορούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών πρακτόρων και των παραγωγών ασφαλίσεων έναντι των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και µεταξύ τους και καταρτίζεται κώδικας δεοντολογίας για τα πρόσωπα που διαµεσολαβούν στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νόµου αυτού και ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις, για την παράβαση των διατάξεών του **.

2.

Τα άρθρα 26 έως και 28 του ν.δ. 400/1970 καταργούνται.

user2/15691

19

Το άρθρο 25 του ν.δ. 400/1970 καταργείται δύο έτη µετά τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3.

Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου
1 του άρθρου αυτού, το β.δ. 503/1972 (ΦΕΚ 148) παραµένει
σε ισχύ και εφαρµόζεται ανάλογα στα πρόσωπα που σύµφωνα µε το νόµο αυτόν µεσολαβούν στην ιδιωτική ασφάλιση.
Άρθρο 21α
Ποινικές κυρώσεις

Ν. 2170/93
άρθρο 15

Ν.2837/00
Άρθρο 3
παράγρ. 5

Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος νόµου τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα (1) έτος και µε χρηµατική ποινή ίση µε το σε δραχµές ισόποσο των 4.000 ECU, εάν δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλες διατάξεις.
Άρθρο 21β
1.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εκπαίδευση των
προσώπων τα οποία διαµεσολαβούν στη σύναψη
ασφαλιστικής σύµβασης, ως προσθέτων προυποθέσεων
εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο για την άσκηση του
επαγγέλµατός τους, όπως ενδεικτικά το γνωστικό αντικείµενο,
η πιστοποίηση κατοχής του γνωστικού αντικειµένου κλπ.

__________________________________

ΣΗΜ. : * Αφορά στον Ν. 1569/85 (ΦΕΚ/183 Α’ της 25.10.1985).
** Σε εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 21 εκδόθηκε το υπ΄αριθµ. 298/86
Προεδρικό ∆ιάταγµα (Α/133).
2.

Οι παραβαίνοντες την εν λόγω απόφαση τιµωρούνται µε τις
κυρώσεις του άρθρου 21α του παρόντος νόµου.

3.

Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 1569/1985, η οποία
προστέθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 36 του Ν.2496/1997,
καταργείται.

ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΣΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
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Τα άρθρα 22 έως και 38 του ∆ευτέρου Τµήµατος αναφορικά µε τη
σύσταση και λειτουργία ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία "Σώµα Ειδικών
Πραγµατογνωµόνων Τροχαίων Ατυχηµάτων" (Σ.Ε.Π.Τ.Α.)
καταργήθηκαν µε το άρθρο 16 του ν. 1867/89 (Α.227)
"Προσωπική κράτηση κατ΄εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα
Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων και άλλες διατάξεις".

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
Ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331)
-

Τα άρθρα 39 έως και 50 του Τρίτου Τµήµατος που αφορούν
τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 489/76 "περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής
ευθύνης" περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση του νόµου
αυτού που έγινε µε το π.δ/γµα 237/86 (Α.110).

-

Το άρθρο 49 προβλέπει:
"1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εµπορίου και Μεταφορών και
Επικοινωνιών, µπορούν να κωδικοποιηθούν σε ένα
ενιαίο κείµενο οι διατάξεις του νόµου αυτού και οι
διατάξεις του ν. 489/1976 και όλων των συναφών
νόµων, σε έξι µήνες από την ισχύ του νόµου αυτού.
2. Με την κωδικοποίηση επιτρέπεται νέα αρίθµηση των
άρθρων, νέα διάρθρωση των διατάξεων, η διαγραφή
των διατάξεων που καταργήθηκαν και η µεταγλώττιση
του κειµένου".

Άρθρο 51
1.

Για την αποτίµηση της αξίας των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων ασφαλισµένου κατά κινδύνων πυρός, σε περίπτωση πραγµατοποίησης του κινδύνου, µπορεί να ζητηθεί έκθεση εκτίµησης του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.).

2.

Η εκτίµηση αυτή, που έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα, αναφέρεται στην αποτίµηση των παγίων τόσο προ της πραγµατοποίησης του κινδύνου όσο και µετά από την πραγµατοποίησή
του.

3.

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Εµπορίου και Οικονοµικών, καθορίζονται
οι ασφαλιστικές καλύψεις, για τις οποίες ισχύει η διάταξη
ο τρόπος εφαρµογής της, καθώς και το τιµολόγιο της εκτίµησης.
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Άρθρο 52
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού* αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τις διατάξεις:
(α)

του άρθρου 25 παράγραφοι 2 και 5, που τίθενται σε
ισχύ µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

(β)

των άρθρων 43, 44, 45, 46, 47 και 48 που η ισχύς τους
αρχίζει έξι µήνες µετά τη δηµοσίευσή του.

Παραγγέλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

_________________________________
*ΣΗΜ.: Αφορά στον ν. 1569/85 που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/Α/183 της 25.10.1985
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