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Απιθμόρ 116
Οι πεπί Αζθαλιζηικών και Ανηαζθαλιζηικών Δπγαζιών και Άλλων Σςναθών Θεμάηων Κανονιζμοί ηος 2016,
οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος ηων άπθπων 19, 38, 43, 44, 90, 158, 159, 161, 162,
170, 225, 227, 367, 370, 372, 373, 375, 377, 379, 382, 383, 386, 395, 396 και 431 ηος πεπί Αζθαλιζηικών και
Ανηαζθαλιζηικών Δπγαζιών και Άλλων Σςναθών Θεμάηων Νόμος ηος 2016, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων
Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα
με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος
Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος
1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010).
Ο ΠΔΡΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΚΑΗ
ΑΛΛΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2016
____________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ
19, 38, 43, 44, 90, 158, 159, 161, 162, 170, 225, 227, 367, 370, 372, 373,
375, 377, 379, 382, 383, 386, 395, 396 θαη 431

38(Η) ηνπ 2016.

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα άξζξα 19, 38, 43,
44, 90, 158, 159, 161, 162, 170, 225, 227, 367, 370, 372, 373, 375, 377, 379, 382, 383,
386, 395, 396 θαη 431 ηνπ πεξί Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ
πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2016, εθδίδεη ηνπ αθφινπζνπο Καλνληζκνχο.

πλνπηηθφο ηίηινο.

1. Oη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ
Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Καλνληζκνί ηνπ 2016.

Δξκελεία.

2. (1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ν φξνο «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Αζθαιηζηηθψλ θαη
Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκν ηνπ 2016.
(2) Όξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο Καλνληζκνχο απηνχο, ρσξίο λα θαζνξίδνληαη άιισο
πσο, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνπο ίδηνπο φξνπο ν Νφκνο.

Έγγξαθα πνπ
ζπλππνβάιινληαη κε
ηελ αίηεζε γηα
ρνξήγεζε άδεηαο

3. (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Νφκνπ, κε ηελ αίηεζε θππξηαθήο
αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο αζθήζεσο
αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ, ζπλππνβάιινληαη ηα αθφινπζα έγγξαθα:
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αζθήζεσο ή
επεθηάζεσο
αζθαιηζηηθψλ θαη
αληαζθαιηζηηθψλ
εξγαζηψλ ζε θππξηαθή
αζθαιηζηηθή θαη
αληαζθαιηζηηθή
επηρείξεζε.
(α)

(β)

Δπίζεκε Δθεκεξίδα,

Αληίγξαθν ηνπ Ηδξπηηθνχ Δγγξάθνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ, θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλα, φπσο
ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπζηαηηθφ
έγγξαθφ ηεο, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη, θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ
Έθνξν Δηαηξεηψλ˙
αξρηθφο ηζνινγηζκφο θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν ηχπν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη(i)

ηα επηιέμηκα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ψζηε λα θαιχπηνπλ ην απφιπην
θαηψηαην φξην ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 136
ηνπ Νφκνπ·

(ii)

νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θεξεγγπφηεηαο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη
ζην Σκήκα 4 ηνπ Έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Νφκνπ·

(iii)

ηα επηιέμηκα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα, ψζηε απηά λα θαιχπηνπλ ηηο
ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Σκήκα 5
ηνπ Έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Νφκνπ,

(γ)

φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ
ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (γ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ, ν νπνίνο ηζνινγηζκφο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
βεβαίσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ειεγθηψλ ηεο επηρείξεζεο∙

(δ)

ηξηεηέο πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ Νφκνπ∙

(ε)

νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο θαη πεξηγξαθηθή έθζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαθπβέξλεζήο ηεο, πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκφξθσζε
ηεο επηρείξεζεο κε ην Σκήκα 2 ηνπ Σέηαξηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Μέξνπο II ηνπ
Νφκνπ∙

(ζη)

γξαπηή δήισζε, ε νπνία λα αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
ηεο έηνπο∙

(δ)

ν θαζνξηζκέλνο ηχπνο, ζηνλ νπνίν λα πεξηιακβάλνληαη ιεπηνκέξεηεο, θαηά
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Νφκνπ, αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηφηεηα θαζψο
θαη κε ηα αθαδεκατθά, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ηελ πείξα ησλ
πξνζψπσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη νπνησλδήπνηε
άιισλ πξνζψπσλ δηνηθνχλ νπζηαζηηθά ηελ επηρείξεζε ή αζθνχλ άιινπ
είδνπο βαζηθά θαζήθνληα θαη ιεηηνπξγίεο ζηελ επηρείξεζε, φπσο
πξνβιέπνληαη ζην Σκήκα 2, ηνπ Σέηαξηνπ Κεθαιαίνπ, ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ
Νφκνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ Καλνληζκφ 15∙

(ε)

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ηνλ θιάδν επζχλεο
απφ κεραλνθίλεηα νρήκαηα, δήισζε πξφζεζεο εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο
ζην Σακείν Αζθαιηζηψλ Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαζψο θαη, εθφζνλ απηή
αζθεί αζθαιηζηηθνχο θιάδνπο νη νπνίνη θαζίζηαληαη δηά λφκνπ ππνρξεσηηθνί,
ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζψκα ή νξγαληζκφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Έθνξν˙

(ζ)

θαηάινγνο αληαζθαιηζηψλ ζπλνδεπφκελν απφ αληαζθαιηζηηθέο θαιππηηθέο
ζεκεηψζεηο (cover notes)˙

(η)

ν θαζνξηζκέλνο ηχπνο ζε ζρέζε κε ηα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ εηδηθή
ζπκκεηνρή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Νφκνπ.

(2) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα ππνβαιιφκελα δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) έγγξαθα
δελ είλαη ζπληεηαγκέλα ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο, κε ηα έγγξαθα
ζπλππνβάιιεηαη κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο,
πηζηνπνηεκέλε θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο πεξί Δηαηξεηψλ Καλνληζκνχο.
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Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
31.12.1977
1.12.2000
30.11.2001
28.1.2005
23.7.2010
20.7.2012.
(3) Κππξηαθή αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ ήδε θαηέρεη άδεηα αζθήζεσο
αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε νπνία επηζπκεί ηελ επέθηαζε ησλ
εξγαζηψλ ηεο ζε άιιν ή ζε άιινπο αζθαιηζηηθνχο θιάδνπο, ππνβάιιεη λέα αίηεζε ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νφκνπ, θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν ηχπν, ε νπνία
ζπλνδεχεηαη απφ(α)

Καηάζηαζε θεξεγγπφηεηαο, ε νπνία λα θαιχπηεη πεξίνδν φρη πξνγελέζηεξε
ηνπ ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, κε ηελ νπνία λα
απνδεηθλχεηαη φηη ε επηρείξεζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
20 ηνπ Νφκνπ αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε επηιέμηκσλ ίδησλ θεθαιαίσλ γηα
θάιπςε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θεξεγγπφηεηαο θαη ησλ ειάρηζησλ
θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 107 θαη 135 ηνπ
Νφκνπ, αλάινγα κε ην είδνο αζθάιηζεο γηα ην νπνίν ε επηρείξεζε αηηείηαη
επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο∙

(β)

γξαπηή δέζκεπζε φηη αλαιακβάλεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ειάρηζηα φξηα ησλ
νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 76 ηνπ Νφκνπ,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε·

(γ)

ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (γ) θαη (ε) θαη, φπνπ
απηφ εθαξκφδεηαη, απφ δήισζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (δ), ηεο
παξαγξάθνπ (1).

(4) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ
εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε
αιιειναζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ.
Έγγξαθα πνπ
ππνβάιινληαη απφ
αζθαιηζηηθή ή
αληαζθαιηζηηθή
επηρείξεζε ηξίηεο
ρψξαο γηα ηε ρνξήγεζε
άδεηαο αζθήζεσο ή
επεθηάζεσο
αζθαιηζηηθψλ ή
αληαζθαιηζηηθψλ
εξγαζηψλ.

4. (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ Νφκνπ, ε αίηεζε γηα παξνρή άδεηαο
αζθήζεσο αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ζε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή
επηρείξεζε ηξίηεο ρψξαο, ππνβάιιεηαη ζηνλ θαζνξηζκέλν ηχπν θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα
αθφινπζα έγγξαθα:

(α)

(β)

Σν αληίγξαθν ηνπ Ηδξπηηθνχ Δγγξάθνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο αζθαιηζηηθήο
ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ηξίηεο ρψξαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ
αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ, θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλα, φπσο ηζρχεη θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπζηαηηθφ έγγξαθν ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ή ηεο αληηπξνζσπείαο, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη, θαηάιιεια
πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ∙
ηνλ θαζνξηζκέλν ηχπν γηα δηνξηζκφ αληηπξνζψπνπ ζηε Γεκνθξαηία
ππνθαηαζηήκαηνο αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ηξίηεο
ρψξαο, ζηνλ νπνίν λα πεξηιακβάλνληαη νη ιεπηνκέξεηεο θαηά ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 44 ηνπ Νφκνπ θαη ζηνλ Καλνληζκφ 12, λα πεξηέρεη δήισζε
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αλάθιεζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ γίλεηαη κφλν κεηά απφ
επίδνζε ζηνλ Έθνξν ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα
έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 15 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ˙

(γ)

βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο επνπηηθήο αξρήο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο, κε
εκεξνκελία φρη πξνγελέζηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ, φηη ε αζθαιηζηηθή ή
αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζηελ έδξα ηεο θαη αζθεί πξάγκαηη ηνπο
θιάδνπο αζθάιηζεο πνπ δεηά λα αζθήζεη ζηε Γεκνθξαηία˙

(δ)

θαηάζηαζε, θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν ηχπν ζηελ νπνία λα παξνπζηάδεηαη ε
θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (ζη), ηνπ εδαθίνπ
(1), ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ Νφκνπ, ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ησλ
ειεγθηψλ ηεο, έηζη ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε χπαξμε ηεο θαηάζεζεο∙
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(ε)

γξαπηή δήισζε ε νπνία λα αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
ηεο έηνπο∙

(ζη)

ηνλ θαζνξηζκέλν ηχπν ζηνλ νπνίν λα πεξηιακβάλνληαη ιεπηνκέξεηεο θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Νφκνπ, ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηα, θαζψο θαη κε
ηα αθαδεκατθά, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ηελ πείξα ησλ πξνζψπσλ
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη
νπνησλδήπνηε
πξνζψπσλ δηνηθνχλ νπζηαζηηθά ή αζθνχλ άιινπ είδνπο βαζηθά θαζήθνληα θαη
ιεηηνπξγίεο, φπσο πξνβιέπνληαη ζην Σκήκα 2 ηνπ Σέηαξηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ
Μέξνπο ΗΗ ηνπ Νφκνπ, ν νπνίνο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 15 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ˙

(δ)

ηξηεηέο πξφγξακκα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη
ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 178 ηνπ Νφκνπ∙

(ε)

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο
γηα ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε ή, γηα φζα νηθνλνκηθά έηε έρεη δηαλχζεη,
αλ ε αηηήηξηα επηρείξεζε ιεηηνπξγεί γηα ρξφλν κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ εηψλ,
ζπλνδεπφκελα απφ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ ηεο∙

(ζ)

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ηξίηεο ρψξαο πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ηνλ
θιάδν επζχλεο απφ κεραλνθίλεηα νρήκαηα, δήισζε πξφζεζεο εγγξαθήο ηεο
επηρείξεζεο ζην Σακείν Αζθαιηζηψλ Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ, θαζψο θαη
αλ απηή αζθεί αζθαιηζηηθνχο θιάδνπο νη νπνίνη θαζίζηαληαη δηά λφκνπ
ππνρξεσηηθνί, ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζψκα ή νξγαληζκφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ
ηνλ Έθνξν∙

(η)

θαηάινγν αληαζθαιηζηψλ, ζπλνδεπφκελν απφ αληαζθαιηζηηθέο θαιππηηθέο
ζεκεηψζεηο (cover notes)∙

(ηα)

αλαινγηζηηθή έθζεζε πνπ λα θαιχπηεη ην ηειεπηαίν ιήμαλ νηθνλνκηθφ έηνο∙

(ηβ)

νξγαλφγξακκα θαη πεξηγξαθηθή έθζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο πνπ
λα απνδεηθλχεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκφξθσζε κε ην Σκήκα 2 ηνπ
Σέηαξηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Νφκνπ.
(2) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα ππνβαιιφκελα δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) έγγξαθα
δελ είλαη ζπληεηαγκέλα ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο, κε ηα έγγξαθα
ζπλππνβάιιεηαη κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο,
πηζηνπνηεκέλε θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο πεξί Δηαηξεηψλ Καλνληζκνχο.
(3) Ο αληηπξφζσπνο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο ηξίηεο ρψξαο ζηε Γεκνθξαηία πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(α)

Να έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία εθηφο εάλ ν Έθνξνο επηηξέςεη
φπσο έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο, εθ’ φζνλ θξίλεη φηη
απηφ δελ επεξεάδεη δπζκελψο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο∙

(β)

λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ζηε Γεκνθξαηία∙

(γ)

λα έρεη επαξθή εμνπζία ψζηε λα δεζκεχεη ηελ αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή
επηρείξεζε ηξίηεο ρψξαο ελψπηνλ ηξίησλ θαη λα ηελ αληηπξνζσπεχεη ελψπηνλ
ησλ δηθαζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη λα απνδέρεηαη
φιε ηελ αιιεινγξαθία ζηε Γεκνθξαηία εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο.

(4) Γελ επηηξέπεηαη ν παξάιιεινο δηνξηζκφο δχν γεληθψλ αληηπξνζψπσλ.
(5) Γελ επηηξέπεηαη ν αληηπξφζσπνο λα είλαη ν ειεγθηήο, ή ζπλεηαίξνο ή ππάιιεινο ηνπ
ειεγθηή, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ έιεγρν ινγαξηαζκψλ νπνηαζδήπνηε αζθαιηζηηθήο εξγαζίαο πνπ
δηεμάγεηαη ζηε Γεκνθξαηία απφ ηελ επηρείξεζε απηή.
(6) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αληηπξφζσπνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξέπεη λα έρεη
ηελ έδξα ηνπ ζηε Γεκνθξαηία θαη λα δηνξίζεη θπζηθφ πξφζσπν πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (3) κέρξη (5).
(7) Αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ηξίηεο ρψξαο πνπ ήδε θαηέρεη άδεηα
αζθήζεσο αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ζηε Γεκνθξαηία θαη ε νπνία επηζπκεί
ηελ επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζε άιιν ή ζε άιινπο θιάδνπο, νθείιεη λα ππνβάιεη λέα
αίηεζε θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν ηχπν γηα εμαζθάιηζε άδεηαο ζηνλ θιάδν ή ζηνπο θιάδνπο
απηνχο.
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(8) Ζ αίηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (3) πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάζηαζε
θεξεγγπφηεηαο πνπ λα θαιχπηεη πεξίνδν φρη πξνγελέζηεξε ηνπ ελφο κελφο απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, θαη απφ ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
ππνπαξαγξάθνπο (γ), (δ), (δ) θαη (η), θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, απφ ηε δήισζε πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (ζ), ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Έγγξαθα πνπ
ππνβάιινληαη κε ζθνπφ
ηελ ίδξπζε
ππνθαηαζηήκαηνο ζηε
Γεκνθξαηία απφ
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
θξάηνπο κέινπο.

5. (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Νφκνπ, ηα αθφινπζα έγγξαθα
ππνβάιινληαη ζηνλ Έθνξν απφ ηελ επνπηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηεο
επηρείξεζεο θαη, αλ απηά δελ είλαη δηαηππσκέλα ζε κηα απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο
Γεκνθξαηίαο, ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κεηάθξαζε απηψλ πηζηνπνηεκέλε θαηά ηα νξηδφκελα
ζηνπο πεξί Δηαηξεηψλ Καλνληζκνχο, πιελ ηεο πηζηνπνίεζεο θεξεγγπφηεηαο ε νπνία
ππνβάιιεηαη ζηε γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ή ζε γιψζζα θνηλά απνδεθηή:
(α)

ηνλ θαζνξηζκέλν ηχπν γηα δηνξηζκφ αληηπξνζψπνπ ζηε Γεκνθξαηία
ππνθαηαζηήκαηνο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θξάηνπο κέινπο,
πνπ λα
απνδεηθλχεη φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ (3) κέρξη (6), ηνπ
Καλνληζκνχ 4, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ θαη φηη θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 13, ζπλνδεπφκελν απφ ηα έγγξαθα πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 15 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ∙

(β)

ηξηεηέο πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ
πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία,
ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ Νφκνπ∙

(γ)

ζε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θξάηνπο κέινπο αζθεί
αζθαιηζηηθνχο θιάδνπο νη νπνίνη θαζίζηαληαη δηά λφκνπ ππνρξεσηηθνί,
ζρεηηθή βεβαίσζε φηη έρεη εγγξαθεί ζε νπνηνδήπνηε ζψκα ή νξγαληζκφ πνπ
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Έθνξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη πηζηνπνίεζεο
εγγξαθήο ζην Σακείν Αζθαιηζηψλ Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη ζην
Κππξηαθφ Γξαθείν Γηεζλνχο Αζθάιηζεο, φηαλ ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
πξφθεηηαη λα αζθήζεη ηνλ θιάδν αζηηθήο επζχλεο απφ ρεξζαία κεραλνθίλεηα
νρήκαηα, εμαηξνπκέλεο ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα, ακέζσο κεηά ηελ
εγγξαθή ηεο.

(2) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 1, πνπ έρνπλ ήδε
ππνβιεζεί, ε επηρείξεζε νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη γξαπηψο ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε ζηελ
επνπηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηεο θαη ζηνλ Έθνξν, ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα
πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ε ηξνπνπνίεζε απηή, ψζηε θαη νη δχν απηέο αξρέο λα κπνξνχλ λα
εθπιεξψζνπλ ηα αληίζηνηρα θαζήθνληά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ.
Έγγξαθα πνπ
ππνβάιινληαη κε ζθνπφ
ηελ ίδξπζε
ππνθαηαζηήκαηνο
θππξηαθήο
αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο ζε άιιν
θξάηνο κέινο.

6. (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Νφκνπ, ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη
πιεξνθνξίεο ππνβάιινληαη ζηνλ Έθνξν απφ θππξηαθή αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ
πξνηίζεηαη λα ηδξχζεη ππνθαηάζηεκα ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη, αλ απηά δελ είλαη
δηαηππσκέλα ζε κηα απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζε κηα απφ ηηο επίζεκεο
γιψζζεο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο, ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κεηάθξαζε απηψλ
πηζηνπνηεκέλε θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο πεξί Δηαηξεηψλ Καλνληζκνχο, εθηφο απφ ηελ
πηζηνπνίεζε θεξεγγπφηεηαο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο ή
ζε θνηλά απνδεθηή γιψζζα (α)

ν θαζνξηζκέλνο ηχπνο γηα δηνξηζκφ αληηπξνζψπνπ ζην ππνθαηάζηεκα, πνπ
λα απνδεηθλχεη φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ (3) κέρξη (6),
ηνπ Καλνληζκνχ 4, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, θαη φηη θαηέρεη ηα πξνζφληα
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 14, ζπλνδεπφκελν απφ ηα έγγξαθα πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 15 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ∙

(β)

ν θαζνξηζκέλνο ηχπνο, ζηνλ νπνίν λα πεξηιακβάλνληαη ιεπηνκέξεηεο ζε
ζρέζε κε ηα αθαδεκατθά, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ηελ πείξα ησλ
νπνησλδήπνηε πξνζψπσλ δηνηθνχλ νπζηαζηηθά ή αζθνχλ άιινπ είδνπο
βαζηθά θαζήθνληα θαη ιεηηνπξγίεο ζην ππνθαηάζηεκα θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 44 ηνπ Νφκνπ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ 15 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ˙

(γ)

ηξηεηέο πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία,
ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ Νφκνπ ·

(δ)

θαηάινγνο αληαζθαιηζηψλ, ζπλνδεπφκελν απφ αληαζθαιηζηηθέο θαιππηηθέο
ζεκεηψζεηο (cover notes).
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(2) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α), (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ (1), πνπ έρνπλ ήδε
ππνβιεζεί, ε επηρείξεζε νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη γξαπηψο ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε ζηνλ
Έθνξν θαη ζηελ επνπηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ έλα
κήλα πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ε ηξνπνπνίεζε απηή, ψζηε θαη νη δχν απηέο αξρέο λα κπνξνχλ
λα εθπιεξψζνπλ ηα αληίζηνηρα θαζήθνληά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ.
Έγγξαθα πνπ
ππνβάιινληαη κε ζθνπφ
ηελ ειεχζεξε παξνρή
ππεξεζηψλ ζηε
Γεκνθξαηία απφ
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
θξάηνπο κέινπο.

7. (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Νφκνπ, ηα αθφινπζα έγγξαθα
ππνβάιινληαη ζηνλ Έθνξν απφ ηελ επνπηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηεο
επηρείξεζεο θαη, αλ απηά δελ είλαη δηαηππσκέλα ζε κηα απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο
Γεκνθξαηίαο, ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κεηάθξαζε απηψλ πηζηνπνηεκέλε θαηά ηα νξηδφκελα
ζηνπο πεξί Δηαηξεηψλ Καλνληζκνχο, θαη πηζηνπνίεζε θεξεγγπφηεηαο ζηε γιψζζα ηνπ θξάηνο
κέινπο θαηαγσγήο ή ζε θνηλά απνδεθηή γιψζζα(α)

γλσζηνπνίεζε ηεο επσλπκίαο θαη δηεχζπλζεο ηεο έδξαο ηεο ελδηαθεξφκελεο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ηε δηεχζπλζε ησλ
ππνθαηαζηεκάησλ∙

(β)

πιεξεμνχζην δηνξηζκνχ ηνπ εηδηθνχ αληηπξνζψπνπ γηα ην δηαθαλνληζκφ
απαηηήζεσλ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε
θαηνηθία ή έδξα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζηε Γεκνθξαηία, ζπλνδεπφκελν
απφ ηα έγγξαθα ηνπ Καλνληζκνχ 15 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ∙

(γ)

ζε πεξίπησζε αζθήζεσο ηνπ θιάδνπ λνκηθήο πξνζηαζίαο, ππνβάιιεηαη θαη ν
ηξφπνο ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη επηιέμεη ε επηρείξεζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 240 ηνπ Νφκνπ.

(2) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α), ηεο
παξαγξάθνπ (1), ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη γξαπηψο ζηνλ Έθνξν
ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, ψζηε ν Έθνξνο λα κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηα θαζήθνληά ηνπ
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ.
Δηδηθφ κεηξψν
ειεχζεξεο παξνρήο
ππεξεζηψλ.

Έγγξαθα πνπ
ππνβάιινληαη κε ζθνπφ
ηελ ειεχζεξε παξνρή
ππεξεζηψλ απφ
θππξηαθή αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε ζε άιιν
θξάηνο κέινο.

8. Ο Έθνξνο ηεξεί εηδηθφ κεηξψν ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ εδαθίνπ (6) ηνπ άξζξνπ 161, ην νπνίν πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα
ζηνηρεία (α)

ηελ επσλπκία ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο∙

(β)

ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη, φπνπ
εθαξκφδεηαη, ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο πνπ αζθεί ηελ ειεχζεξε παξνρή
ππεξεζηψλ∙

(γ)

ηε θχζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ ή ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ
θαιχπηεη ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο παξνρήο
ππεξεζηψλ∙

(δ)

ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εηδηθνχ αληηπξνζψπνπ ηεο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ θιάδνπ αζηηθήο επζχλεο απφ
ρεξζαία κεραλνθίλεηα νρήκαηα, πιελ ηεο επζχλεο κεηαθνξέα επζχλεο.

9. (1) Σα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Έθνξν απφ θππξηαθή αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 162 ηνπ Νφκνπ πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλα ζε κηα απφ ηηο επίζεκεο
γιψζζεο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαζψο θαη ζε κηα απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο
παξνρήο ππεξεζηψλ, ζην νπνίν ε επηρείξεζε πξνηίζεηαη λα αζθήζεη δξαζηεξηφηεηεο
ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, εθηφο ηεο πηζηνπνίεζεο θεξεγγπφηεηαο πνπ ππνβάιιεηαη
ζηελ επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζε θνηλά απνδεθηή γιψζζα.
(2) ε πεξίπησζε άζθεζεο απφ ηελ ελδηαθεξφκελε θππξηαθή αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ηνπ
θιάδνπ αζηηθήο επζχλεο απφ ρεξζαία κεραλνθίλεηα νρήκαηα, πιελ ηεο επζχλεο κεηαθνξέα,
επηπξφζζεηα απφ ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 162 ηνπ Νφκνπ έγγξαθα, ππνβάιιεηαη (α)

δήισζε φηη εληφο ηαρζείζαο απφ ηελ επνπηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο
ππνδνρήο πξνζεζκίαο, ε επηρείξεζε ζα θαηαζηεί κέινο ηνπ εζληθνχ γξαθείνπ
θαη ηνπ εζληθνχ ηακείνπ εγγπήζεσλ ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο∙

(β)

πιεξεμνχζην δηνξηζκνχ ηνπ εηδηθνχ αληηπξνζψπνπ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ, πνπ θαηνηθεί ή εδξεχεη ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο πνπ λα
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 25, ζπλνδεπφκελν απφ ηα έγγξαθα
ηνπ Καλνληζκνχ 15 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.

915
Σέιε.

10. (1) Γηα ηελ εμέηαζε αηηήζεσο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο αζθήζεσο αζθαιηζηηθψλ ή
αληαζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (5) ηνπ άξζξνπ 19 θαη ην εδάθην
(1) ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ Νφκνπ, θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα ηέιε (α)

ζε πεξίπησζε αζθήζεσο εξγαζηψλ ζηελ αζθάιηζε Εσήο, δέθα πέληε ρηιηάδεο
επξψ (€15.000)∙

(β)

ζε πεξίπησζε αζθήζεσο εξγαζηψλ ζηελ αζθάιηζε Γεληθήο Φχζεσο, δέθα
ρηιηάδεο επξψ (€10.000)∙

(γ)

ζε πεξίπησζε αζθήζεσο εξγαζηψλ απφ αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζηελ
αζθάιηζε Εσήο θαη ζηελ αζθάιηζε Γεληθήο Φχζεσο, είθνζη ρηιηάδεο επξψ
(€20.000):
Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Έθνξνο απνξξίςεη ηελ αίηεζε γηα
ρνξήγεζε άδεηαο αζθήζεσο αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ,
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Νφκνπ, επηζηξέθεηαη ην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ
επξψ (€2.000).

(2) Γηα ηελ εμέηαζε αηηήζεσο γηα ηελ επέθηαζε άδεηαο αζθήζεσο αζθαιηζηηθψλ ή
αληαζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 20, θαηαβάιινληαη
ηα αθφινπζα ηέιε (α)

ζε πεξίπησζε επέθηαζεο εξγαζηψλ ζε θιάδν ηεο αζθάιηζεο Εσήο, ηξεηο
ρηιηάδεο επξψ (€3.000)∙

(β)

ζε πεξίπησζε επέθηαζεο εξγαζηψλ ζε θιάδν ηεο αζθάιηζεο Γεληθήο
Φχζεσο, δχν ρηιηάδεο επξψ (€2.000).

(3) Γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηέηνηαο άδεηαο ζε ζρέζε κε ην φλνκα ηνπ αδεηνχρνπ ή ηε
δηεχζπλζε ηνπ αδεηνχρνπ ή θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θιάδνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε ε
άδεηα απηή (εμαηξνπκέλεο ηεο επέθηαζεο), θαηαβάιινληαη ηέιε χςνπο δηαθνζίσλ επξψ
(€200).
(4) ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ραξηνθπιαθίνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (2) ηνπ
άξζξνπ 199 ή ζην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 201 ηνπ Νφκνπ, θαηαβάιινληαη δέθα ρηιηάδεο
επξψ (€10.000).
Πξνζφληα πξνζψπσλ
ηα νπνία δηνηθνχλ ηελ
επηρείξεζε ή αζθνχλ
άιια βαζηθά
θαζήθνληα.

11. Κάζε πξφζσπν, κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν δηνηθεί νπζηαζηηθά ηελ επηρείξεζε ή
αζθεί άιινπ είδνπο βαζηθά θαζήθνληα θαη ιεηηνπξγίεο ζηελ επηρείξεζε νθείιεη λα θαηέρεη,
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Νφκνπ, ηα αθφινπζα πξνζφληα:
(α)

αλ πξφθεηηαη γηα αλψηεξν εθηειεζηηθφ ιεηηνπξγφ ή γεληθφ δηεπζπληή ή
δηνηθεηηθφ ζχκβνπιν, λα είλαη θάηνρνο θαηάιιεινπ θαη αλαγλσξηζκέλνπ
παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο ή ηίηινπ ή άιινπ ηζφηηκνπ πξνζφληνο ή άιινπ
θαηάιιεινπ επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο θαη λα έρεη ππεξεηήζεη γηα πέληε
ηνπιάρηζηνλ έηε ζε ππεχζπλε ζέζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θαζήθνληα πνπ
πξφθεηηαη λα εθηειεί∙

(β)

αλ πξφθεηηαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ ν Έθνξνο θξίλεη φηη, ιφγσ
ηεο θχζεο ησλ θαζεθφλησλ πνπ αζθεί ζηελ επηρείξεζε, είλαη ζε ζέζε λα
επεξεάζεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ή ηελ φιε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, λα είλαη
θάηνρνο θαηάιιεινπ αλαγλσξηζκέλνπ παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο ή ηίηινπ
ή άιινπ ηζφηηκνπ πξνζφληνο ή άιινπ θαηάιιεινπ επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο
ζε ζέκαηα ζπλαθή κε ηα θαζήθνληα πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεί ζηελ επηρείξεζε
θαη λα έρεη ππεξεηήζεη γηα δχν ηνπιάρηζηνλ έηε ζε ππεχζπλε ζέζε ζηνλ ηνκέα
ηνπ:
Ννείηαη φηη, κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν
πξφζσπν δηνηθεί νπζηαζηηθά πθηζηάκελε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή
επηρείξεζε, δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηελ
ίδηα απηή επηρείξεζε θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Αζθαιηζηηθψλ
θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπ ηνπ
2016 θαη ησλ πεξί Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ
πλαθψλ Θεκάησλ Καλνληζκψλ ηνπ 2016, έζησ θαη αλ δελ θαηέρνπλ ηα
πξνβιεπφκελα ζηα πην πάλσ εδάθηα αθαδεκατθά ή επαγγεικαηηθά πξνζφληα
θαη πείξα:

916
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ηα πξνζφληα ζε ζρέζε κε ηα πξφζσπα πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (β) απαηηνχληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ,
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε
πξνβαίλεη ζε εμσηεξηθή αλάζεζε (εμσπνξηζκφο) ησλ επηρεηξεζηαθψλ
ιεηηνπξγηψλ ή
άιινπ είδνπο
αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Πξνζφληα
αληηπξνζψπνπ θαη
πξνζψπσλ ηα νπνία
δηνηθνχλ ηελ επηρείξεζε
ή αζθνχλ άιια βαζηθά
θαζήθνληα
αζθαιηζηηθήο ή
αληαζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο ηξίηεο
ρψξαο ζηε Γεκνθξαηία.

12. (1) Ο αληηπξφζσπνο αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ηξίηεο ρψξαο, γηα
ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ Νφκνπ-

(α)

ζα πξέπεη, εάλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, λα είλαη θάηνρνο
αλαγλσξηζκέλνπ παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο ή ηίηινπ ή άιινπ ηζφηηκνπ
πξνζφληνο ή άιινπ θαηάιιεινπ επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο ζε ζέκαηα
ζπλαθή κε ηα θαζήθνληα πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεί ζην ππνθαηάζηεκα, θαη λα
έρεη ππεξεηήζεη γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε ζε ππεχζπλε ζέζε ζηνλ ηνκέα ηνπ∙

(β)

εάλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ,
θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια πξφζσπα δηνηθνχλ νπζηαζηηθά ή αζθνχλ άιινπ
είδνπο βαζηθά θαζήθνληα θαη ιεηηνπξγίεο ζην ππνθαηάζηεκα, ζα πξέπεη λα
θαηέρνπλ ηα πξνζφληα θαη ηελ πείξα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (α):
Ννείηαη φηη, νη αληηπξφζσπνη πθηζηάκελεο αζθαιηζηηθήο ή
αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ηξίηεο ρψξαο ζηε Γεκνθξαηία δχλαληαη λα
ζπλερίζνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζην ίδην απηφ ππνθαηάζηεκα
θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ
Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2016 θαη ησλ πεξί
Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ
Καλνληζκψλ ηνπ 2016, έζησ θαη αλ δελ θαηέρνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα πην
πάλσ εδάθηα αθαδεκατθά ή επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη πείξα.

(2) Πξφζσπν ην νπνίν αζθεί άιια βαζηθά θαζήθνληα θαη ιεηηνπξγίεο ζην ππνθαηάζηεκα ζηε
Γεκνθξαηία νθείιεη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (η) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 177
ηνπ Νφκνπ, λα είλαη θάηνρνο θαηάιιεινπ αλαγλσξηζκέλνπ παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο ή
ηίηινπ ή άιινπ ηζφηηκνπ πξνζφληνο ή άιινπ θαηάιιεινπ επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο, ζε
ζέκαηα ζπλαθή κε ηα θαζήθνληα πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεί ζηελ επηρείξεζε θαη λα έρεη
ππεξεηήζεη γηα δχν ηνπιάρηζηνλ έηε ζε ππεχζπλε ζέζε ζηνλ ηνκέα ηνπ:
Ννείηαη φηη, πξφζσπν πνπ αζθεί άιια βαζηθά θαζήθνληα ζε πθηζηάκελε αζθαιηζηηθή ή
αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ηξίηεο ρψξαο ζηε Γεκνθξαηία, δχλαηαη λα ζπλερίζεη ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζην ίδην απηφ ππνθαηάζηεκα θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί
Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπ ηνπ
2016 θαη ησλ πεξί Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ
Θεκάησλ Καλνληζκψλ ηνπ 2016, έζησ θαη αλ δελ θαηέρεη ηα πξνβιεπφκελα ζηα πην πάλσ
εδάθηα αθαδεκατθά ή επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη πείξα.
Πξνζφληα
αληηπξνζψπνπ
αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο θξάηνπο
κέινπο κε θαζεζηψο
ειεχζεξεο
εγθαηάζηαζεο ζηε
Γεκνθξαηία.

13. Κάζε πξφζσπν πνπ θαηέρεη ζέζε αληηπξνζψπνπ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θξάηνπο
κέινπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ
Νφκνπ ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηα αθφινπζα πξνζφληα -

(α)

αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, λα είλαη θάηνρνο αλαγλσξηζκέλνπ
παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο ή ηίηινπ ή άιινπ ηζφηηκνπ πξνζφληνο ή άιινπ
θαηάιιεινπ επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο θαη λα έρεη ππεξεηήζεη γηα πέληε
ηνπιάρηζηνλ έηε ζε ππεχζπλε ζέζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θαζήθνληα πνπ
πξφθεηηαη λα εθηειεί∙

(β)

αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ
θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν δηνηθεί νπζηαζηηθά ην ππνθαηάζηεκα
ή αζθεί άιινπ είδνπο βαζηθά θαζήθνληα θαη ιεηηνπξγίεο, πξέπεη λα θαηέρνπλ
ηα πξνζφληα ή θαη ηελ πείξα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (α):

917
Ννείηαη φηη, ηα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ζέζε αληηπξνζψπνπ ζε
πθηζηάκελε επηρείξεζε θξάηνπο κέινπο, δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηελ ίδηα απηή επηρείξεζε θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ πεξί Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ
Θεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2016 θαη ησλ πεξί Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ
Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Καλνληζκψλ ηνπ 2016, έζησ θαη αλ
δελ θαηέρνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα πην πάλσ εδάθηα αθαδεκατθά ή
επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη πείξα.
Πξνζφληα
αληηπξνζψπνπ θαη
πξνζψπσλ ηα νπνία
δηνηθνχλ ηελ επηρείξεζε
ή αζθνχλ άιια βαζηθά
θαζήθνληα θαη
ιεηηνπξγίεο ζην
ππνθαηάζηεκα
θππξηαθήο
αζθαιηζηηθήο ζε ρψξα
θξάηνπο κέινπο.

14. ε πεξίπησζε ίδξπζεο ππνθαηαζηήκαηνο ζε άιιν θξάηνο κέινο απφ θππξηαθή
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ηα πξνζφληα πνπ νθείινπλ ηνπιάρηζηνλ λα θαηέρνπλ ν
αληηπξφζσπνο θαη ηα πξφζσπα ηα νπνία δηνηθνχλ ηελ επηρείξεζε ή αζθνχλ άιια βαζηθά
θαζήθνληα ζηελ επηρείξεζε, είλαη αληίζηνηρα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 13
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ:

Ννείηαη φηη, ηα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ζέζε αληηπξνζψπνπ ζε πθηζηάκελν
ππνθαηάζηεκα θππξηαθήο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζε άιιν θξάηνο κέινο, δχλαληαη λα
ζπλερίζνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηελ ίδηα απηή επηρείξεζε θαη κεηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ πεξί Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ
Θεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2016 θαη ησλ πεξί Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη
Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Καλνληζκψλ ηνπ 2016, έζησ θαη αλ δελ θαηέρνπλ ηα
πξνβιεπφκελα ζηα πην πάλσ εδάθηα αθαδεκατθά ή επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη πείξα.
πλνδεπηηθά έγγξαθα.

15. (1) Σα έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο θαζνξηζκέλνπο ηχπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ππνπαξάγξαθν (ζη) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 3, ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ Καλνληζκνχ 4, ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ
Καλνληζκνχ ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 6, ηεο
ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 7 θαη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο
παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 9 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη ηα αθφινπζα:
(α)

(β)

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο είλαη ππήθννο ηεο Γεκνθξαηίαο (i)

πηζηνπνηεηηθφ ιεπθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ
ηνλ Αξρεγφ Αζηπλνκίαο πνπ θέξεη εκεξνκελία φρη πξνγελέζηεξε ησλ
ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο∙ θαη

(ii)

πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, πνπ εμαζθαιίδεηαη
απφ ηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε
πνπ θέξεη εκεξνκελία φρη
πξνγελέζηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
δήισζεο˙

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο είλαη ππήθννο άιινπ θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο
ρψξαο, αληί ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α), ν
Έθνξνο απνδέρεηαη, σο απφδεημε ηνπ γεγνλφηνο φηη ν αηηεηήο έρεη ιεπθφ
πνηληθφ κεηξψν θαη φηη δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, ηελ πξνζθφκηζε (i)

απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ (“judicial record”), θαη ζε πεξίπησζε
πνπ ηέηνηα πξνζθφκηζε δελ είλαη δπλαηή, ηελ πξνζθφκηζε ελφο
ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ έρεη εθδνζεί απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο πξνειεχζεσο∙ ή

(ii)

ζε πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο πξνειεχζεσο δελ ρνξεγεί νπνηαδήπνηε
απφ ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (i), απηά είλαη
δπλαηφ λα ππνθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ αηηεηή, ή, ζηα
θξάηε φπνπ δελ ππάξρεη πξφλνηα γηα έλνξθε δήισζε, απφ ππεχζπλε
δήισζε ηνπ αηηεηή ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή
ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ θξάηνπο πξνειεχζεσο, ν νπνίνο εθδίδεη
βεβαίσζε πνπ πηζηνπνηεί ηελ απζεληηθφηεηα ηεο έλνξθεο ή ππεχζπλεο
απηήο δήισζεο. Ζ δήισζε πνπ αθνξά ηε κε θήξπμε ζε πηψρεπζε
κπνξεί λα γίλεη επίζεο ελψπηνλ αξκφδηαο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο
ηνπ θξάηνπο πξνειεχζεσο:
Ννείηαη φηη, ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ζα
πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία φρη πξνγελέζηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο:
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Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ηα πην πάλσ έγγξαθα πνπ δεηνχληαη
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1), δχλαηαη λα απαηηνχληαη θαηά ηελ
θξίζε ηνπ Δθφξνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ ε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε
εμσηεξηθή αλάζεζε (εμσπνξηζκφο).
(2) Ο Έθνξνο ελεκεξψλεη ηηο επνπηηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ αλαθνξηθά κε ηηο αξρέο
πνπ εθδίδνπλ ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (1)
αλαθνξηθά κε Κχπξηνπο ππεθφνπο, θαζψο θαη γηα ηελ αξρή, ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ηα
έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), σο δηθαηνινγεηηθά ηεο αηηήζεσο γηα ηελ
άζθεζε ζηελ Γεκνθξαηία αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ.
Υνξήγεζε δαλείσλ.

16. (1) Αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε δχλαηαη λα ρνξεγεί δάλεηα ζχκθσλα κε
ηελ επηθχιαμε πνπ ηίζεηαη ζην εδάθην (8) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Νφκνπ ζηα πξφζσπα πνπ
θαζνξίδνληαη ζε απηήλ, λννπκέλνπ φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ δαλείνπ νπδέπνηε ζα
ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ εηήζησλ απνιαβψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζην δαλεηδφκελν
πξφζσπν απφ ηελ επηρείξεζε.
(2) Γηα νπνηνδήπνηε δάλεην πνπ παξαρσξείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1), ζα
θαηαβάιιεηαη ηφθνο φρη θάησ ηνπ ειάρηζηνπ επηηνθίνπ πξνζθνξάο γηα ηηο πξάμεηο θχξηαο
αλαρξεκαηνδφηεζεο (repo rate) ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.
(3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ν φξνο “εηήζηεο απνιαβέο” δελ
πεξηιακβάλεη πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηεζδήπνηε πξνκήζεηεο.

Απφδεημε
θαηαιιειφηεηαο ηνπ
επηπέδνπ ησλ ηερληθψλ
πξνβιέςεσλ, ηεο
εθαξκνζηκφηεηαο θαη
ηεο ζπλάθεηαο ησλ
ρξεζηκν-πνηνχκελσλ
κεζφδσλ θαη ηεο
επάξθεηαο ησλ
ππνθείκελσλ
ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ.

17. (1) ε ζρέζε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 90 ηνπ Νφκνπ, αλαθνξηθά κε ηηο αζθαιηζηηθέο
θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ
επηπέδνπ ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ εθαξκνζηκφηεηα θαη ηε ζπλάθεηα
ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ θαη ηελ επάξθεηα ησλ ππνθείκελσλ ζηαηηζηηθψλ
δεδνκέλσλ θαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ Δθφξνπ, νη επηρεηξήζεηο
νθείινπλ λα ππνβάιινπλ, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε έηνο, πηζηνπνίεζε απφ αλαινγηζηή γηα
ηηο πην πάλσ ππνρξεψζεηο ηνπο.

(2) Ο αλαινγηζηήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) απαηηείηαη φπσο (α)

(β)

είλαη κέινο ζε επαγγεικαηηθφ ζψκα αλαινγηζηψλ, ην νπνίν ζψκα είλαη
πιήξεο κέινο ηνπ Actuarial Association of Europe ή ηνπ International
Actuarial Association, κε θαζεζηψο:
(i)

εηαίξνπ (fellow) γηα εξγαζίεο αζθάιηζεο Εσήο, γηα εξγαζίεο αζθάιηζεο
Γεληθήο Φχζεσο
ζε ζρέζε κε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ
θαιχπηνπλ θηλδχλνπο ζηνπο θιάδνπο αηπρεκάησλ ή θαη αζζελεηψλ
(θιάδνη 1 θαη 2 ηνπ Μέξνπο Α ηνπ Πξψηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ)
κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο ή θαη γηα εξγαζίεο
αληαζθάιηζεο Εσήο ή θαη Γεληθήο Φχζεσο∙

(ii)

ηνπιάρηζηνλ ζπλδεδεκέλνπ κέινπο (associate) γηα εξγαζίεο αζθάιηζεο
Γεληθήο Φχζεσο γηα ζπκβφιαηα άιια απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα
ησλ θιάδσλ αηπρεκάησλ ή θαη αζζελεηψλ κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ηνπ
ελφο έηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν (i) πην πάλσ∙

θαηέρεη ηθαλνπνηεηηθή πείξα, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε δηεμαγσγή αζθαιηζηηθψλ
εξγαζηψλ αλαινγηζηηθήο θχζεο, ηνπιάρηζηνλ:
(i)

ηξία έηε γηα κέινο κε θαζεζηψο εηαίξνπ (fellow)∙

(ii)

πέληε έηε γηα κέινο κε θαζεζηψο ζπλδεδεκέλνπ (associate) ˙

(γ)

είλαη πξφζσπν ηθαλφ θαη θαηάιιειν θαηά ηελ έλλνηα ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2)
ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Νφκνπ∙

(δ)

δελ θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο ή θαη δελ είλαη
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο∙ θαη

(ε)

ν δηνξηζκφο ηνπ έρεη ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηνπ Δθφξνπ.
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(3) Γηα ην δηνξηζκφ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ δηνξηζκνχ ηνπ αλαινγηζηή αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία,
ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, πνπ θαζνξίδεηαη ζηα εδάθηα (3) έσο (7) ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ
Νφκνπ.
(4) Γηα ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (1), ζηε ζέζε ηνπ αλαινγηζηή δχλαηαη λα δηνξηζηεί θαη ην
πξφζσπν πνπ εθηειεί ηελ αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ Νφκνπ ή
νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζηελ επηρείξεζε, λννπκέλνπ φηη ηα πξφζσπα απηά
ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν (2) απαηηήζεηο.
(5) Σα θαζήθνληα ηνπ αλαινγηζηή, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (1), πεξηιακβάλνπλ
κεηαμχ άιισλ –
(α)

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλαινγηζηήο είλαη ην ίδην πξφζσπν πνπ εθηειεί ηελ
αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Νφκνπ(i)

(ii)

(β)

ηελ ππνβνιή, κέζσ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνο ηνλ Έθνξν,
ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα
ηνπ επηπέδνπ ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ, ηελ εθαξκνζηκφηεηα θαη ηε
ζπλάθεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ, θαη ηελ επάξθεηα ησλ
ππνθείκελσλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ∙
ηελ άκεζε πιεξνθφξεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνπ γεληθνχ
δηεπζπληή θαη ησλ ειεγθηψλ ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηνπ Δθφξνπ,
ζην επίπεδν πνπ απηφο ζεσξεί θαηάιιειν, εάλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή
έρεη βάζηκνπο ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη νη ηερληθέο πξνβιέςεηο ηεο
επηρείξεζεο δελ είλαη επαξθείο γηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ πεγάδνπλ απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα
ζπκθέξνληα ησλ αζθαιηζκέλσλ έηζη ψζηε απηνί λα ηπγράλνπλ δίθαηεο
κεηαρείξηζεο ή/θαη δελ επαξθνχλ
γηα λα εθπιεξψζεη ε επηρείξεζε
βάζηκεο απαηηήζεηο θαηά ην ρξφλν πνπ απηέο θαζίζηαληαη πιεξσηέεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εχινγσλ πξνζδνθηψλ ησλ
αζθαιηζκέλσλ σο πξνο ηελ απφδνζε θεξδψλ∙

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλαινγηζηήο δελ είλαη ην ίδην πξφζσπν πνπ εθηειεί
ηελ αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Νφκνπ(i)

Τπνβνιή, κέζσ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνο ηνλ Έθνξν,
ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα
ηνπ επηπέδνπ ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ, ηελ εθαξκνζηκφηεηα θαη ηε
ζπλάθεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ, θαη ηελ επάξθεηα ησλ
ππνθείκελσλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ∙

(ii)

ηελ άκεζε πιεξνθφξεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνπ γεληθνχ
δηεπζπληή, ηνπ πξνζψπνπ πνπ αζθεί ηελ αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία , θαη
ησλ ειεγθηψλ ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηνπ Δθφξνπ, ζην επίπεδν πνπ
απηφο ζεσξεί θαηάιιειν, εάλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή έρεη βάζηκνπο
ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη νη ηερληθέο πξνβιέςεηο ηεο επηρείξεζεο δελ
είλαη επαξθείο γηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ πεγάδνπλ
απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα ζπκθέξνληα
ησλ αζθαιηζκέλσλ έηζη ψζηε απηνί λα ηπγράλνπλ δίθαηεο κεηαρείξηζεο
ή θαη δελ επαξθνχλ γηα λα εθπιεξψζεη ε επηρείξεζε βάζηκεο
απαηηήζεηο θαηά ην ρξφλν πνπ απηέο θαζίζηαληαη πιεξσηέεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εχινγσλ πξνζδνθηψλ ησλ
αζθαιηζκέλσλ σο πξνο ηελ απφδνζε θεξδψλ∙

(iii)

νθείιεη λα δεηεί θαη λα ιακβάλεη απφ ηελ επηρείξεζε πιεξνθνξίεο θαη
επεμεγήζεηο ηηο νπνίεο ζεσξεί αλαγθαίεο γηα ηε ζσζηή δηεμαγσγή
θαζεθφλησλ ηνπ θαη λα ζπκβνπιεχεη, γηα ην ζθνπφ απηφ, ηελ
επηρείξεζε σο πξνο ηα δεδνκέλα, ηα αξρεία θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ
είλαη απαξαίηεηα, γηα ηε ιήςε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη επεμεγήζεσλ
απηψλ˙

(iv)

νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηε πξφζβαζε ηνπ
ζηα ζπζηήκαηα, ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηα δεδνκέλα, ζηηο πιεξνθνξίεο
αλαθνξηθά κε ηηο κεζφδνπο θαη ηηο παξαδνρέο, θαη ζε φπνηεο άιιεο
πιεξνθνξίεο, επεμεγήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο, ζεσξεί απαξαίηεηεο γηα
ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.

920
(6) Καηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ν αλαινγηζηήο νθείιεη λα (α)

ιακβάλεη ππ’ φςε γεληθά απνδεθηέο αλαινγηζηηθέο αξρέο∙

(β)

είλαη αληηθεηκεληθφο∙

(γ)

παίξλεη ινγηθά κέηξα, ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη φηη δελ είλαη πξνθαηεηιεκκέλνο ή
δελ επεξεάδεηαη απφ νπνηαδήπνηε ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα, θαη ζηελ
αληίζεηε πεξίπησζε λα παίξλεη ηα θαηάιιεια κέηξα.

(7) Γηα ηε ζσζηή δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αλαινγηζηή, ε επηρείξεζε νθείιεη λα -

Πξνζφληα αλεμάξηεηνπ
αλαινγηζηή γηα
ζθνπνχο κεηαβίβαζεο
ραξηνθπιαθίνπ θαη
ζπλέρηζεο εξγαζηψλ
αζθάιηζεο Εσήο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο
εθθαζάξηζεο.

Σέιε επνπηηθνχ
ειέγρνπ.

18.

(α)

παξέρεη ζηνλ αλαινγηζηή, νπνηεδήπνηε απηφο ην ζεσξεί αλαγθαίν, άκεζε
πξφζβαζε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο∙

(β)

ηνλ ηεξεί ελήκεξν γηα ηηο εξγαζίεο θαη πνιηηηθέο ηεο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιια
ζρέδηα θαη απνθάζεηο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εξγαζηψλ ή ζρεδίσλ
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, εάλ απηά ζεσξνχληαη ζρεηηθά∙

(γ)

παξέρεη ζηνλ αλαινγηζηή ηθαλνπνηεηηθά κέζα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ
ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο ηπγράλεη εξγνδνηνχκελνο ηεο επηρείξεζεο∙

(δ)

ηεξεί ηέηνηα δεδνκέλα θαη αξρεία θαη δηαζέηεη ηέηνηα ζπζηήκαηα πνπ ν
αλαινγηζηήο ζεσξεί αλαγθαία, θαη ηνπ παξέρεη πξφζβαζε ζε απηά θαηά
πάληα ρξφλν∙

(ε)

δεηά ηε ζπκβνπιή ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα
πξνθχςνπλ απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πξφγξακκα δξαζηεξηφηεηάο ηεο ή
θαη ζηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ή ζε άιια δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηα
δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ αζθαιηζκέλσλ, πνπ ηπρφλ λα επεξεάζνπλ
ην χςνο ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ∙ θαη

(ζη)

ιακβάλεη ππ’ φςε ηε ζπκβνπιή ηνπ, είηε απηή δφζεθε κε βάζε ηελ παξάγξαθν
(ε), είηε δφζεθε χζηεξα απφ δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, ηελ νπνία ζπκβνπιή ν
αλαινγηζηήο ζα κπνξεί λα παξνπζηάζεη, εάλ απηφο ην δεηήζεη, απεπζείαο ζην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο.

(α)

Γηα ζθνπνχο κεηαβίβαζεο ραξηνθπιαθίνπ, ν αλεμάξηεηνο αλαινγηζηήο πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 196 ή ζην
εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 201 ηνπ Νφκνπ, ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηα πξνζφληα
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (2)(α)(i) θαη (β)(i) ηνπ Καλνληζκνχ 17 ησλ
παξφλησλ Καλνληζκψλ.

(β)

Γηα ζθνπνχο δηνξηζκνχ αλεμάξηεηνπ αλαινγηζηή πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην
(6) ηνπ άξζξνπ 324 ηνπ Νφκνπ γηα ζπλέρηζε εξγαζηψλ αζθάιηζεο Εσήο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο, ν αλαινγηζηήο ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηα
πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (2)(α)(i) θαη (β)(i) ηνπ
Καλνληζκνχ 17 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.

19. (1) Με ηελ ππνβνιή ησλ θαηά ην άξζξν 38 ηνπ Νφκνπ εηήζησλ πιεξνθνξηψλ γηα
ζθνπνχο επνπηείαο ζηνλ Έθνξν απφ αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο,
θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα ηέιε:
(α)

(β)

(γ)

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα εηήζηα κεηθηά αζθάιηζηξα ή αληαζθάιηζηξα (gross
written premiums) ηεο αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο δελ
ππεξβαίλνπλ ηα δχν εθαηνκκχξηα επξψ (€2.000.000), ηα ηέιε αλέξρνληαη ζε
δχν ρηιηάδεο επξψ (€2.000)∙
ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα εηήζηα κεηθηά αζθάιηζηξα ή αληαζθάιηζηξα ηεο
αζθαιηζηηθήο
ή αληαζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο είλαη πέξαλ ησλ δχν
εθαηνκκπξίσλ επξψ
(€2.000.000) αιιά δελ ππεξβαίλνπλ ηα είθνζη
εθαηνκκχξηα (€20.000.000), ηα ηέιε αλέξρνληαη ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα
επξψ (€2.500)˙
ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα εηήζηα κεηθηά αζθάιηζηξα ή αληαζθάιηζηξα ηεο
αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο είλαη πέξαλ ησλ είθνζη
εθαηνκκπξίσλ (€20.000.000) αιιά δελ ππεξβαίλνπλ ηα ελελήληα εθαηνκκχξηα
επξψ (€90.000.000), ηα ηέιε αλέξρνληαη ζε ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ (€4.000)˙

921
(δ)

ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα εηήζηα κεηθηά αζθάιηζηξα ή αληαζθάιηζηξα ηεο
αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ππεξβαίλνπλ ηα ελελήληα
εθαηνκκχξηα επξψ (€90.000.000), ηα ηέιε αλέξρνληαη ζε επηά ρηιηάδεο
πεληαθφζηα επξψ (€7.500):
Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο
ηξίηεο ρψξαο, ηα εηζπξαθηέα κεηθηά αζθάιηζηξα ή αληαζθάιηζηξα πνπ
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ινγίδνληαη
απηά πνπ αλαινγνχλ ζηηο εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηε Γεκνθξαηία.

(2) ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο επηηφπησλ ειέγρσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (9) ηνπ
άξζξνπ 395 ή ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 396 ηνπ Νφκνπ, ζε αζθαιηζηηθέο ή
αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο εθηφο ηεο έδξαο ηεο Τπεξεζίαο, θαηαβάιινληαη απφ ηηο ελ
ιφγσ επηρεηξήζεηο επηπιένλ ηέιε, ηα νπνία αθνξνχλ ρξεψζεηο έλαληη ησλ εμφδσλ κεηάβαζεο
θαη ελδερφκελεο δηακνλήο ησλ πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ επηηφπην έιεγρν εθ κέξνπο
ηνπ Δθφξνπ, νη νπνίεο δελ ππεξβαίλνπλ ηα ηέιε πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α)
κέρξη θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε:
Ννείηαη φηη ην ίδην ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο επηηφπησλ ειέγρσλ θαηά ηα νξηδφκελα
ζην εδάθην (9) ηνπ άξζξνπ 395 ηνπ Νφκνπ, εάλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε, άιιε απφ
αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε.
Ννείηαη πεξαηηέξσ, φηη εάλ ηα πξαγκαηηθά έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ησλ επηηφπησλ
ειέγρσλ είλαη ρακειφηεξα απφ ηα ηέιε πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο ππνπαξαγάθνπο (α) κέρξη θαη
(δ) ηεο παξαγξάθνπ (1), ηφηε θαηαβάιινληαη ηα πξαγκαηηθά έμνδα˙ ζε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε, ηελ δηαθνξά ζα ηελ επσκίδεηαη ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο.
Πιεξνθνξίεο πνπ
παξέρνληαη πξηλ απφ ηε
ζχλαςε αζθαιηζηηθήο
ζπκβάζεσο ηεο
αζθάιηζεο Γεληθήο
Φχζεσο.

Πιεξνθνξίεο πξνο
πξφζσπν πνπ
ελδηαθέξεηαη λα
ζπλάςεη αζθαιηζηηθή
ζχκβαζε αζθάιηζεο
Εσήο.

Δπηπξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο πξνο

20. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Νφκνπ, αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή
πξφζσπν πνπ αζθεί εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο παξέρεη ζε πξφζσπν πνπ ελδηαθέξεηαη
λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε αζθάιηζεο Γεληθήο Φχζεσο, επηπξφζζεηα ηηο αθφινπζεο
πιεξνθνξίεο:

(α)

ηελ επσλπκία θαη ηε λνκηθή κνξθή ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο∙

(β)

ηε
δηεχζπλζε
ηεο έδξαο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη, φπνπ
εθαξκφδεηαη, ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή ηεο αληηπξνζσπείαο κε ηελ νπνία ην
ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε∙

(γ)

ην πιήξεο νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αζθνχληνο εξγαζίεο
δηακεζνιάβεζεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δγγξαθήο ηνπ.

21. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Νφκνπ, ζηελ πεξίπησζε αζθαιηζηηθψλ
ζπκβάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αζθάιηζε Εσήο παξέρνληαη, επηπξφζζεηα, θαη νη πην θάησ
πιεξνθνξίεο, φπνπ απηέο εθαξκφδνληαη:

(α)

Σν αζθαιηζκέλν πνζφ θαη ην λφκηζκα ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε αζθαιηζηηθή
ζχκβαζε∙

(β)

ε εκεξνκελία έλαξμεο
εκεξνκελία ιήμεο ηεο∙

(γ)

ε δηάξθεηα πιεξσκήο, ην πνζφ ηνπ αζθαιίζηξνπ γηα ηελ θχξηα αζθάιηζε
θαη, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη, γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο, θαζψο θαη ην
ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ εηήζηνπ αζθαιίζηξνπ, ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν θαηαβνιήο
ηνπ θαη ην λφκηζκα ζην νπνίν απηφ ζα θαηαβάιιεηαη∙

(δ)

νη ηξφπνη ηεξκαηηζκνχ ηεο αζθαιηζηηθήο ζπκβάζεσο θαη νη πεξηζηάζεηο
θάησ απφ ηηο νπνίεο, είηε ν αζθαιηζκέλνο, είηε ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε,
κπνξεί λα ηελ ηεξκαηίζεη θαη φπνπ εθαξκφδεηαη, ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ή φηη
κπνξεί λα ππάξμεη ζρεηηθή ρξεκαηηθή επηβάξπλζε∙

(ε)

ην πιήξεο νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αζθνχληνο εξγαζίεο
δηακεζνιάβεζεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δγγξαθήο ηνπ.

ηεο

αζθαιηζηηθήο ζπκβάζεσο, θαζψο θαη ε

22. (1) ηελ πεξίπησζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αζθάιηζε Εσήο θαη
δε ζπλδένληαη κε επελδχζεηο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν είλαη
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πξφζσπν πνπ
ελδηαθέξεηαη λα
ζπλάςεη αζθαιηζηηθή
ζχκβαζε αζθάιηζεο
Εσήο άιιε απφ
ζχκβαζε ζπλδεδεκέλε
κε κνλάδεο επέλδπζεο.

θπζηθφ πξφζσπν, παξέρνληαη, επηπξφζζεηα απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 227
ηνπ Νφκνπ, θαη νη πην θάησ πιεξνθνξίεο, φπνπ απηέο εθαξκφδνληαη:

(α)

Πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξερνκέλσλ θαιχςεσλ ηφζν ηεο θπξίαο φζν θαη
ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε επηινγψλ πνπ
πξνζθέξνληαη∙

(β)

ζηελ πεξίπησζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ηεο
επηρείξεζεο, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη δηαλνκήο ηέηνηαο ζπκκεηνρήο∙

(γ)

ε αμία εμαγνξάο ηεο αζθαιηζηηθήο ζπκβάζεσο, αθνχ αθαηξεζνχλ
νπνηεζδήπνηε επηβαξχλζεηο εμαγνξάο ή νπνηαδήπνηε έμνδα ε επηρείξεζε
δηθαηνχηαη λα ρξεψζεη, κεηά ηελ πάξνδν 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, ή
60 εηψλ, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο ζπκβάζεσο απφ ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο, θαζψο επίζεο ε αμία ηεο αζθαιηζηηθήο
ζπκβάζεσο θαηά ηε ιήμε ηεο θαη ν βαζκφο πνπ νη αμίεο απηέο είλαη
εγγπεκέλεο:
Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δελ απνθηά
αμία εμαγνξάο, απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά∙

(δ)

δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηα παξερφκελα σθειήκαηα ζε πεξίπησζε
κεηαηξνπήο ηεο αζθαιηζηηθήο ζπκβάζεσο ζε ειεχζεξε πεξαηηέξσ πιεξσκψλ
(paid up) ακέζσο κεηά ηε δηαθνπή ηεο πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ.

(2) Δπηπξφζζεηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν (1) πιεξνθνξίεο, γηα αζθαιηζηηθέο
ζπκβάζεηο κε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε νθείιεη λα
παξέρεη παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ηα πξνβιεπφκελα σθειήκαηα, κε βάζε ηηο αθφινπζεο
δηαηάμεηο:
(α)

Οπνηνδήπνηε παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο ιήμεο πνπ πξνβιέπνληαη,
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δήισζε φηη νη πξνβιεπφκελεο ηηκέο δελ απνηεινχλ
νχηε εγγπήζεηο νχηε εθηηκήζεηο, αιιά πξνβιέςεηο γηα δηεπθξηληζηηθνχο
ζθνπνχο κφλν∙

(β)

ε βάζε ηεο πξφβιεςεο πξέπεη λα δειψλεηαη θαη ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο
ζε ζρέζε κε ηα θέξδε (bonuses) πξέπεη λα επεμεγείηαη κε πιήξεηο
ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ππνζέζεηο ζε ζρέζε κε ηα έμνδα θαη ηα κειινληηθά έζνδα∙

(γ)

ηα πνζνζηά ησλ αλαθιεξνλνκηθψλ (reversionary) θαη ηειηθψλ (terminal)
θεξδψλ (bonuses) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο πξνβιέςεηο δελ πξέπεη λα
μεπεξλνχλ ηα πνζνζηά πνπ έρνπλ δεισζεί γηα πθηζηάκελα ζπκβφιαηα:
Ννείηαη φηη, ε ηειηθή πξνβιεπφκελε αμία ιήμεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη
ηελ ζπζζψξεπζε ηνπ 90% ησλ αζθαιίζηξσλ κε κέγηζηε απφδνζε 7%∙

Δπηπξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο πξνο
πξφζσπν πνπ
ελδηαθέξεηαη λα
ζπλάςεη αζθαιηζηηθή

(δ)

ην παξάδεηγκα πξέπεη λα παξνπζηάδεη μερσξηζηά ην εγγπεκέλν απφ ηελ αξρή
πνζφ ζηε ιήμε (ή άιιν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο), δειαδή ην αζθαιηζκέλν πνζφ
θαη μερσξηζηά ην πνζφ ησλ πξνβιεπφκελσλ αλαθιεξνλνκηθψλ θεξδψλ
θαζψο θαη ην πνζφ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηειηθνχ θέξδνπο∙

(ε)

ην παξάδεηγκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζαθή επεμήγεζε ζε ζρέζε κε ηε
δηαθνξά ηνπ αλαθιεξνλνκηθνχ θαη ηνπ ηειηθνχ θέξδνπο, ππνδεηθλχνληαο ηε
κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα (volatility) ησλ ηειηθψλ θεξδψλ θαη ηελ κεγαιχηεξή
ηνπο εμάξηεζε ζηελ επελδπηηθή απφδνζε∙

(ζη)

νπνηεζδήπνηε αμίεο εμαγνξάο ζε πεξίπησζε πξφσξνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο
ζχκβαζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δηεπθξηληζηηθφ ζεκείσκα πξέπεη λα
παξνπζηάδεη μερσξηζηά νπνηνδήπνηε εγγπεκέλν πνζφ, θαη νπνηνδήπνηε πνζφ
πξνθχπηεη απφ πξνβιεπφκελα αλαθιεξνλνκηθά θέξδε.

23. (1) ηελ πεξίπησζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Κιάδν Εσήο θαη
πνπ ζπλδένληαη κε κνλάδεο επέλδπζεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν
είλαη θπζηθφ πξφζσπν, παξέρνληαη, επηπξφζζεηα απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο
Καλνληζκνχο 20 θαη 21, θαη νη πην θάησ πιεξνθνξίεο, φπνπ απηέο εθαξκφδνληαη:
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ζχκβαζε ζπλδεδεκέλε
κε κνλάδεο επέλδπζεο.
(α)

Πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξερνκέλσλ σθειεκάησλ πεξηιακβαλνκέλσλ
θαη νπνησλδήπνηε επηπξφζζεησλ σθειεκάησλ, νπνησλδήπνηε εγγπήζεσλ,
θαζψο θαη νπνησλδήπνηε νπζησδψλ επηινγψλ∙

(β)

ην φλνκα θάζε ηακείνπ κε ην νπνίν νπνηνδήπνηε σθέιεκα θάησ απφ ηε
ζχκβαζε είλαη ζπλδεδεκέλν, θαη θάζε ηακείν κε ην νπνίν ν θάηνρνο
αζθαιηζηεξίνπ δηθαηνχηαη λα ζπλδέζεη νπνηνδήπνηε σθέιεκα. Αλαθνξά ζην
θάζε ηακείν πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε θαηά πφζν απνηειεί
εζσηεξηθφ ηακείν ή κεξίδηα ζε νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε
θηλεηέο αμίεο ηχπνπ ΟΔΚΑ, πξνζδηνξίδνληαο ηα ηακείν πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλα κε δείθηε αλαθνξάο (index-linked)∙

(γ)

ην πνζφ θαη ηε ζπρλφηεηα ηνπ πιεξσηένπ αζθαιίζηξνπ, πξνζδηνξίδνληαο ηα
πνζά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπξίσο αζθάιηζε θαη κε νπνηαδήπνηε
ζπκπιεξσκαηηθή αζθάιηζε, ην πνζφ νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ζπκβνιαίνπ
(policy fee) θαη ην πνζνζηφ θάζε αζθαιίζηξνπ ην νπνίν ζα επελδχεηαη ζην
ζπλδεδεκέλν ηακείν ή ηακεία∙

(δ)

ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε νπνηεζδήπνηε ρξεψζεηο γηα θάιπςε ησλ εμφδσλ
δηαρείξηζεο, θφξσλ θαη ηνπ θφζηνπο ζλεζηκφηεηαο, λνζεξφηεηαο ή άιισλ
θηλδχλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε ζχκβαζε, θαζψο θαη ηηο πεξηζηάζεηο θάησ
απφ ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηέηνηεο
ρξεψζεηο∙

(ε)

ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε νπνηεζδήπνηε εγγπεκέλεο επελδπηηθέο απνδφζεηο∙

(ζη)

ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο εμαγνξάο, θαζψο
θαη ηνπ πνζνχ νπνηαζδήπνηε ρξέσζεο θαηά ηελ εμαγνξά∙

(δ)

ηε δηαδηθαζία γηα ηε κεηαπήδεζε κεηαμχ ηακείσλ θαη ην θφζηνο ηέηνηαο
κεηαπήδεζεο∙

(ε)

φπνπ ην ηακείν κε ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλα ηα σθειήκαηα ηπγράλεη
δηαρείξηζεο εζσηεξηθά απφ ηελ επηρείξεζε, ζαθή δήισζε ησλ επελδπηηθψλ
ζηφρσλ θάζε ηέηνηνπ ηακείνπ, ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πνζνζηηαίνη
ζηφρνη γηα θάζε θαηεγνξία πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. αθίλεηε ηδηνθηεζία,
θαηαζέζεηο, κεηνρέο, νκφινγα, επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ θ.ι.π.), θαζψο
επίζεο θαη κία έλδεημε ηνπ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο πνπ αληηπξνζσπεχεηαη
απφ ηελ θαηαλνκή (profile) ηνπ ηακείνπ˙

(ζ)

γηα θάζε εζσηεξηθφ ηακείν, ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ εθηίκεζεο ηεο αμίαο
ηνπ ηακείνπ, ηε ζπρλφηεηα ηέηνησλ εθηηκήζεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε
αμία ηεο κνλάδαο ππνινγίδεηαη∙

(η)

γηα θάζε εζσηεξηθφ ηακείν, ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ εθηίκεζεο ηεο αμίαο
ηνπ ηακείνπ, ηε ζπρλφηεηα ηέηνησλ εθηηκήζεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε
αμία ηεο κνλάδαο ππνινγίδεηαη∙

(ηα)

φπνπ ην ηακείν κε ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλα ηα σθειήκαηα δελ είλαη
εζσηεξηθφ ηακείν, ζαθή δήισζε ησλ επελδπηηθψλ ζηφρσλ θάζε ηέηνηνπ
ηακείνπ, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δηαηξείαο ηνπ ηακείνπ
θαη πιεξνθνξίεο πνπ ππνδεηθλχνπλ απφ πνχ, κπνξεί λα εμαζθαιίδεηαη, απφ
θαηξνχ εηο θαηξφλ, ε αμία ηνπ ηακείνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη θαηά
πφζν ην ηακείν ξπζκίδεηαη απφ ηνλ πεξί ησλ Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ
πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ ηνπ 2012 φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη ή θαηά πφζνλ εμαηξείηαη απφ ην Νφκν απηφ κε αλαθνξά ζηνπο
πεξί Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπο ηνπ 2014 θαη 2015,
φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη.

131 (Η) ηνπ 2014
11(I) ηνπ 2015.

(2) Δπηπξφζζεηα, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε νθείιεη λα παξέρεη παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ηα
πξνβιεπφκελα σθειήκαηα κε βάζε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο :
(α)

Κάζε παξάδεηγκα πξέπεη λα πεξηέρεη απηέο ηηο πξνβιέςεηο πνπ θαζνξίδνληαη
ζηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη, απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ, απφ ηνλ Έθνξν ζχκθσλα
κε ην άξζξν 227 ηνπ Νφκνπ∙

(β)

νη ππνινγηζκνί πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα ηξέρνληα πνζά
αζθαιίζηξσλ πνπ ζα επελδχνληαη (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνθαζνξηζκέλσλ
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απμήζεσλ), ηε δηαζπνξά εμαξγχξσζεο/ πξνζθνξάο, θφξνπο θαη ηξέρνπζεο
ρξεψζεηο ηνπ ηακείνπ, ψζηε ηα πνζά ηνπ παξαδείγκαηνο λα παξνπζηάδνληαη
θαζαξά απφ φιεο ηηο ρξεψζεηο∙
(γ)

θάζε παξάδεηγκα ησλ πξνβιεπφκελσλ αμηψλ εμαγνξάο ή ιήμεο πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη δήισζε φηη νη πξνβιεπφκελεο ηηκέο δελ απνηεινχλ νχηε
εγγπήζεηο νχηε εθηηκήζεηο αιιά πξνβιέςεηο γηα δηεπθξηληζηηθνχο ζθνπνχο
κφλν∙

(δ)

θάζε παξάδεηγκα γηα πξνβιεπφκελε αμία εμαγνξάο ή ιήμεο πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη δήισζε φηη ηξέρνπζα αμία ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηίηισλ ή
άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ αμηψλ (securities) ηνπ ηακείνπ κπνξεί λα κεησζεί
αιιά θαη λα απμεζεί, θαη φηη ε κέρξη ηψξα απφδνζε ηνπ ηακείνπ δελ
κπνξεί λα απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ κειινληηθή ηνπ απφδνζε∙

(ε)

εάλ ε ζχκβαζε πεξηέρεη δηάηαμε γηα θαηαλνκή κνλάδσλ ππφ κνξθή
θηινδσξήκαηνο ή γηα θαηαβνιή άιισλ πιεξσκψλ ππφ κνξθή
θηινδσξήκαηνο, νη πιεξσκέο απηέο κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζην
παξάδεηγκα, κφλν εάλ είλαη εγγπεκέλεο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πεγέο
εθηφο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κε κνλάδεο ηακείνπ θαη ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ καζεκαηηθψλ απνζεκάησλ.

(3) ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο επηπξφζζεησλ εθ' άπαμ πνζψλ ζε ζχκβαζε κε πεξηνδηθέο
θαηαβνιέο αζθαιίζηξσλ, είηε θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο ηεο ζχκβαζεο, είηε ζε
κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ζχκθσλα κε επηινγή πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε, πξέπεη λα
δνζνχλ νη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2), σο εάλ
ην επηπξφζζεην εθ' άπαμ αζθάιηζηξν ήηαλ μερσξηζηή ζχκβαζε:
Ννείηαη φηη, φζεο πιεξνθνξίεο είλαη θνηλέο ζηε ζχκβαζε πεξηνδηθήο θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ
κε απηέο πνπ πξέπεη λα δνζνχλ γηα ην πξφζζεην εθ' άπαμ αζθάιηζηξν, κπνξνχλ λα
παξαιεηθζνχλ.
Πιεξνθνξίεο πξνο
θαηφρνπο
αζθαιηζηεξίσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
αζθαιηζηηθήο
ζπκβάζεσο.

24. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 225 θαη 227 ηνπ Νφκνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο ζπκβάζεσο, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί
ζηνπο θαηφρνπο αζθαιηζηεξίσλ ηεο επηπξφζζεηα ηηο πην θάησ πιεξνθνξίεο:

(α)

Κάζε κεηαβνιή ζηελ επσλπκία ηεο, ζηε λνκηθή ηεο κνξθή, ζηε δηεχζπλζε ηεο
έδξαο ηεο, ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή ηεο αληηπξνζσπείαο, φπνπ απηφ
εθαξκφδεηαη, κε ην νπνίν ή κε ηελ νπνία ζπλάπηεηαη ε ζχκβαζε, κέζα ζε έλα
κήλα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαβνιή θαη εηδηθφηεξα,
πξνθεηκέλνπ πεξί αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ Κιάδνπ Εσήο, ε
αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε
γλσζηνπνηεί
γξαπηψο
ζηνπο
θαηφρνπο
αζθαιηζηεξίσλ ηεο θάζε ηπρφλ κεηαμχ ηνπο ζπκθσλεζείζα κεηαβνιή ζε
ζρέζε κε ηα ζηνηρεία (α) θαη (β) ηνπ Καλνληζκνχ 27, ηα ζηνηρεία (α) κέρξη (δ)
ηνπ Καλνληζκνχ 22 θαη ηα ζηνηρεία (α) κέρξη (ηα) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ
Καλνληζκνχ 23 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη, κέζα ζε
έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαβνιή˙

(β)

ζηελ πεξίπησζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ Κιάδνπ Εσήο κε ζπκκεηνρή ζηα
θέξδε, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη, ηνπιάρηζηνλ
κηα θνξά κέζα ζε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο, γξαπηφ ζεκείσκα ζηνλ
αζθαιηζκέλν πνπ λα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε
ηε ζπκκεηνρή ηεο ζπκβάζεψο ηνπ ζηα θέξδε(i)

ην βαζηθφ αζθαιηζκέλν πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηε ιήμε ηεο
ζπκβάζεσο ή ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πξηλ ηε ιήμε
ηεο ζπκβάζεσο∙

(ii)

ην πνζφ ησλ αλαθιεξνλνκηθψλ θεξδψλ πνπ πξνζηέζεθαλ απφ ηελ
εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζεκεηψκαηνο∙

(iii)

ην νιηθφ πνζφ ησλ αλαθιεξνλνκηθψλ θεξδψλ πνπ έρνπλ πξνζηεζεί
ζην βαζηθφ αζθαιηζκέλν πνζφ κέρξη ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ
γξαπηνχ ζεκεηψκαηνο∙

(iv)

ηελ πεξηγξαθή ηεο ηαθηηθήο πνπ αθνινπζεί ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
ζε ζρέζε κε ηελ θαηαβνιή ησλ ηειηθψλ θεξδψλ:
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Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζεκείσκα πεξηιακβάλεη
παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε κειινληηθά θέξδε, ζα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 22 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ˙
(γ)

(ε)

Δπηπξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο πνπ
δεκνζηεχνληαη απφ
αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε
κε αζθαιηζηηθέο
ζπκβάζεηο
ζπλδεδεκέλεο κε
εζσηεξηθά ηακεία.

Πνηληθφ αδίθεκα ζε
ζρέζε κε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ

ζε πεξίπησζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ζπλδεδεκέλσλ κε κνλάδεο
επέλδπζεο, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε νθείιεη λα απνζηέιιεη ηνπιάρηζηνλ κηα
θνξά κέζα ζε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο ζηνλ αζθαιηζκέλν γξαπηφ ζεκείσκα
ζην νπνίν λα πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
(i)

ην φλνκα ηνπ ηακείνπ ή ησλ ηακείσλ ζηα νπνία γίλεηαη ε επέλδπζε,
θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ πνπ θαηέρνληαη πξνο φθεινο ηεο
ζχκβαζεο ζε θάζε ηακείν∙

(ii)

ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ πνπ πξνζηίζεληαη ζηε ζχκβαζε ζε ζρέζε κε
θάζε ηακείν απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ πξνεγνχκελνπ
ζεκεηψκαηνο∙

(iii)

ηελ αμία ησλ κνλάδσλ πνπ θαηέρνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχκβαζεο
θαηά ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ ζεκεηψκαηνο, θαζψο θαη ηελ
ηξέρνπζα αμία εμαγνξάο∙

(iv)

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αμία ησλ κνλάδσλ δεκνζηεχεηαη θαη πσο
απηή κπνξεί λα εμαθξηβσζεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα∙

(v)

ηε ζχλζεζε θάζε επελδπηηθνχ ηακείνπ
θαηά ηελ εκεξνκελία
απνζηνιήο ηνπ ζεκεηψκαηνο θαηά θαηεγνξία πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
θαη πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ζηε ζπλνιηθή αμία ηνπ ηακείνπ∙

(vi)

ζρφιην
ζε
ζρέζε
κε
ηηο
αιιαγέο
ζηε
ζχλζεζε
ηνπ
επελδπηηθνχ ηακείνπ απφ ην ηειεπηαίν εηήζην ζεκείσκα πνπ λα
πεξηιακβάλεη ηνπο ιφγνπο απφθιηζεο απφ ηελ γλσζηνπνηεζείζα
επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ ηακείνπ∙

(vii)

ηα πνζνζηά ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ επελδχνληαη ζε θάζε ηακείν θαηά
ην ρξφλν απνζηνιήο ηνπ ζεκεηψκαηνο, ηε δηαδηθαζία κεηαπήδεζεο
κεηαμχ ηακείσλ θαη ην θφζηνο ηέηνηαο κεηαπήδεζεο.

ηελ πεξίπησζε πνπ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα
δηαθνξνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη εηδηθφηεξα πξνβιέπεη
ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ ρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε ηα έμνδα
δηαρείξηζεο ή ησλ άιισλ ρξεψζεσλ, ηφηε ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
απνζηέιιεη γξαπηφ ζεκείσκα ζηνπο θαηφρνπο αζθαιηζηεξίσλ ηεο γηα φιεο ηηο
αιιαγέο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηελ επηβνιή ησλ αιιαγψλ.

25. Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαρεηξίδνληαη εζσηεξηθά ηακεία κε ηα νπνία
ζπλδένληαη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο νθείινπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 227 ηνπ Νφκνπ,
λα-

(α)

δεκνζηεχνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα ηηο πην πξφζθαηεο ηηκέο ησλ
επελδπηηθψλ κνλάδσλ γηα θάζε ηακείν πνπ δηαρεηξίδνληαη, καδί κε ηελ
εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο απνηίκεζεο∙ θαη

(β)

ππνβάιινπλ ζηνλ Έθνξν εληφο έμη εβδνκάδσλ απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε
έηνπο, αληίγξαθα ηεο πην πξφζθαηεο έθδνζεο πξνθαηαξθηηθψλ ζεκεησκάησλ
πνπ έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Νφκνπ, θαη, εηδηθφηεξα,
ππνβάιινπλ ηε ζχλζεζε θάζε επελδπηηθνχ ηακείνπ πνπ ηζρχεη θαηά ηελ πην
πάλσ εκεξνκελία θαηά θαηεγνξία πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη πνζνζηηαίαο
αλαινγίαο ζηε ζπλνιηθή αμία ηνπ ηακείνπ, καδί κε ζρφιην ζε ζρέζε κε ηηο
αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ επελδπηηθψλ ηακείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πεξαζκέλνπ ρξφλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιφγσλ γηα απφθιηζε απφ
ηε γλσζηνπνηεζείζα επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ ηακείνπ.

26. (1) Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 225 θαη 227 ηνπ
Νφκνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ δήισζε ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ή ηνπ
αζθνχληνο εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο, φηη απηφο δελ παξέιεηςε λα παξάζρεη ζε
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γλσζηνπνηνχληαη γηα ηε
ζχλαςε ζχκβαζεο.

ελδηαθεξφκελν πξφζσπν νπνηαδήπνηε νπζηψδε πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή
ζχκβαζε.
(2) Παξάβαζε ηεο δηαηάμεσο ηεο παξαγξάθνπ (1) ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα ηηκσξνχκελν κε
πνηλή θπιαθίζεσο κέρξη ηξηψλ κελψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη πέληε ρηιηάδσλ επξψ ή θαη
κε ηηο δχν απηέο πνηλέο.

Γηαθήκηζε
αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ.

27. (1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Νφκνπ, ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν
αζθαιηζηηθήο δηαθήκηζεο δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο:
(α)

Οη αζθαιηζηηθέο δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη λα κελ είλαη
παξαπιαλεηηθέο∙

(β)

νη αζθαιηζηηθέο δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα δηαιακβάλνπλ (i)

δήισζε, ππφζρεζε
παξαπιαλεηηθή∙

ή

πξφβιεςε

πνπ

είλαη

αλαιεζήο

ή

(ii)

δήισζε ζε ζρέζε κε πξαγκαηηθφ γεγνλφο πνπ ε αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο δηαθήκηζεο, δελ έρεη νπνηνπζδήπνηε
βάζηκνπο ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη είλαη αιεζήο∙

(iii)

γλψκε ή άπνςε πνπ εθθξάδεηαη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν εθ
κέξνπο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, πνπ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο
δηαθήκηζεο, ηέηνην πξφζσπν δελ είρε βάζηκνπο ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη
απνηεινχζε ηελ εηιηθξηλή ηνπ γλψκε ή άπνςε∙

(iv)

δήισζε ζε ζρέζε κε πξαγκαηηθφ γεγνλφο πνπ ε αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο δηαθήκηζεο, δελ είρε νπνηνπζδήπνηε
βάζηκνπο ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ζα ζπλερίζεη λα είλαη αιεζήο γηα
ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε δηαθήκηζε.

(2) Ζ αζθαιηζηηθή δηαθήκηζε δελ ζα ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ππνπαξάγξαθν (β) (ii) θαη (iii) ηεο παξαγξάθνπ (1), εθηφο εάλ, θαηά ην ρξφλν ηεο
δηαθήκηζεο, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε είλαη δηαηεζεηκέλε λα απνθαιχςεη έγγξαθα ή άιιε
καξηπξία πνπ λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε γλψκε ή ε άπνςε.
(3) Ζ αζθαιηζηηθή δηαθήκηζε δελ ζα ζρεδηάδεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε ε κνξθή θαη ην
πεξηερφκελφ ηεο λα κπνξεί λα παξεξκελεπηεί.
(4) Σν πεξηερφκελν ή ε κνξθή ηεο αζθαιηζηηθήο δηαθήκηζεο δελ ζα αιινηψλεη ηε ζεκαζία
νπνηαζδήπνηε δήισζεο ή άιινπ ζηνηρείνπ πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζε ηέηνηα
δηαθήκηζε κε βάζε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ.
(5) Κάζε αζθαιηζηηθή δηαθήκηζε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη εχθνια σο δηαθήκηζε θαη,
ζπλεπψο, απαγνξεχεηαη ε
ζπκπεξίιεςε δηαθήκηζεο ζε νπνηαδήπνηε είδεζε, έθζεζε,
αλαθνίλσζε, δειηίν, άξζξν ή ινγνηερληθφ έξγν.
(6) Ζ αζθαιηζηηθή δηαθήκηζε δελ ζα αλαθέξεηαη ζε ζπγθξίζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή/θαη
ησλ ζρεδίσλ πνπ πξνζθέξνπλ, εθηφο εάλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο (α)

ε ζχγθξηζε δελ είλαη παξαπιαλεηηθή∙

(β)

ζπγθξίλεη αζθαιηζηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ίδηεο
αλάγθεο ή έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο∙

(γ)

ζπγθξίλεη θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
είλαη
νπζηψδε,
ζπλαθή, επαιεζεχζηκα θαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ
αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην
αζθάιηζηξν∙

(δ)

δελ δεκηνπξγεί ζηελ αγνξά ζχγρπζε κεηαμχ ηεο δηαθεκηδφκελεο επηρείξεζεο
θαη ελφο αληαγσληζηή ή κεηαμχ ησλ ζεκάησλ, εκπνξηθψλ επσλπκηψλ,
άιισλ δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο δηαθεκηδφκελεο
επηρείξεζεο θαη ελφο αληαγσληζηή.

(7) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, «παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε» ζεκαίλεη
θάζε δηαθήκηζε ε νπνία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνπζίαζήο ηεο,
παξαπιαλεί ή ελδέρεηαη λα παξαπιαλήζεη ηα πξφζσπα ζηα νπνία απεπζχλεηαη ή ζησλ
νπνίσλ ηελ αληίιεςε πεξηέξρεηαη θαη ε νπνία, εμαηηίαο ηνπ παξαπιαλεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο,
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είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ή πνπ, γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο,
βιάπηεη ή ελδέρεηαη λα βιάςεη έλαλ αληαγσληζηή.
Έληππε αζθαιηζηηθή
δηαθήκηζε.

28. (1) Δπηπξφζζεηα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 27 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ,
θάζε έληππε αζθαιηζηηθή δηαθήκηζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο δηαθήκηζεο κέζσ δηαδηθηχνπ
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
(α)

Σελ επσλπκία ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηελ
άδεηα αζθήζεσο αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ηεο έρεη ρνξεγεζεί δπλάκεη ηνπ
Νφκνπ:
Ννείηαη φηη, ρξήζε παξαιιαγήο ηεο επσλπκίαο απηήο επηηξέπεηαη, αιιά
κφλνλ θαηά ηξφπνλ ψζηε ηέηνηα επσλπκία λα κελ πξνζνκνηάδεη κε ηελ
επσλπκία άιιεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ή γεληθά λα δεκηνπξγεί ζχγρηζε ή
παξαπιάλεζε ηνπ θνηλνχ σο πξνο ηελ ηαπηφηεηά ηεο∙

(β)

ηελ πιήξε δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο
ζηε Γεκνθξαηία∙

(γ)

ηνλ θιάδν ή ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε θαηέρεη άδεηα
αζθήζεσο αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνλ νπνίν ή ηνπο νπνίνπο αθνξά ε
δηαθήκηζε:
Ννείηαη φηη, απαγνξεχεηαη ε δηαθήκηζε θιάδνπ ή θιάδσλ γηα ηνλ νπνίν ή
ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε δελ θαηέρεη άδεηα αζθήζεσο αζθαιηζηηθψλ
εξγαζηψλ∙

(δ)

ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ θαηαβιήζεθε,
θαζψο θαη ηα απνζέκαηα ή άιια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο,
εμαηξνπκέλσλ ησλ ηερληθψλ
ηεο απνζεκάησλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε
δηαθήκηζε αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο∙

(ε)

πιήξεηο επεμεγήζεηο ζε ζρέζε κε ηερληθά ζέκαηα, ζε πεξίπησζε πνπ ε
αζθαιηζηηθή δηαθήκηζε αλαθέξεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα∙
ηε ρψξα ζηελ νπνία ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε έρεη ζπζηαζεί, ζε πεξίπησζε
πνπ απηή έρεη ηελ έδξα ηεο εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο∙

(ζη)
(δ)

βαζηθά ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ζε ζρέζε κε πξφζσπα πνπ αζθνχλ
δηακεζνιάβεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε
δηαθήκηζε αλαθέξεηαη ζε ηέηνηα πξφζσπα∙

(ε)

ηθαλνπνηεηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε αζθαιηζηηθφ ζρέδην, φηαλ απηφ
δηαθεκίδεηαη, θαζψο θαη επηπξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο θαηά ηξφπνλ ψζηε λα
γίλνληαη εχθνια θαηαλνεηά ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ
ζρεδίνπ.

(2) Δάλ ζηφρνο ηεο αζθαιηζηηθήο δηαθήκηζεο είλαη λα πεηζζεί νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή
πξφζσπα λα ζπλάςνπλ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κε νπνηαδήπνηε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαη
ζε απηήλ δελ πεξηέρνληαη πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκβάζεσο,
ηφηε ε δηαθήκηζε πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη φηη ε επηρείξεζε είλαη έηνηκε, είηε ε ίδηα, είηε ην
πξφζσπν πνπ αζθεί εθ κέξνπο ηεο εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο, λα δψζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο
απηέο παξέρνληαο γηα ην ζθνπφ απηφ ηηο ζρεηηθέο δηεπζχλζεηο.
Αζθαιηζηηθέο
δηαθεκίζεηο ζε ζρέζε
κε αζθαιηζηηθέο
εξγαζίεο ηεο αζθάιηζεο
Εσήο.

29. (1) Δπηπξφζζεηα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 27 θαη 28 ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ, αζθαιηζηηθή δηαθήκηζε πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ηεο
αζθάιηζεο Εσήο δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη(α)

δήισζε ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο απνδφζεηο, εθηφο εάλ (i)

ε βάζε, ζηελ νπνία ηέηνηα απφδνζε ζηεξίδεηαη, αλαθέξεηαη κε
ζαθήλεηα∙

(ii)

ζπλνδεχεηαη απφ πξνεηδνπνίεζε φηη πξνεγνχκελεο απνδφζεηο δελ
απνηεινχλ αλαγθαζηηθά εγγχεζε ή έλδεημε ζε ζρέζε κε κειινληηθέο
απνδφζεηο∙

(iii)

νη πξνεγνχκελεο απνδφζεηο αθνξνχλ ηελ ελδηαθεξφκελε αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε ή ηα αζθαιηζηήξηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ απηήλ∙
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(iv)
(β)

αλαθέξεηαη ε πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ˙

δήισζε ζε ζρέζε κε θνξνιφγεζε, εθηφο εάλ δίδνληαη πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο
ψζηε λα επηδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο ζηελ πξάμε θαη ζε ζρέζε κε πνηνλ
εθαξκφδεηαη.

(2) ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή δηαθήκηζε παξαζέηεη ζηνηρεία ζε ζρέζε κε
νπνηαδήπνηε σθειήκαηα πνπ θαηαβάιινληαη δπλάκεη ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, πξέπεη λα
αλαθέξεη (α)

ηα σθειήκαηα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ πνπ αθνξνχλ θαζνξηζκέλα πνζά, θαζψο
θαη ην χςνο ηνπο∙ θαη

(β)

ηα σθειήκαηα πνπ δελ αθνξνχλ θαζνξηζκέλα πνζά.

(3) ε ζρέζε κε αζθαιηζηηθή δηαθήκηζε πνπ αθνξά αζθαιηζηήξην πνπ πεξηιακβάλεη ην
ζηνηρείν ηεο επέλδπζεο-

Αληηπξφζσπνο γηα ηνλ
δηαθαλνληζκφ ησλ
δεκηψλ.

(α)

ζε πεξίπησζε πνπ ηέηνην ζηνηρείν είλαη εγγπεκέλν, ε δηαθήκηζε πξέπεη λα
ππνδεηθλχεη νπνηνπζδήπνηε παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα σθειεζεί απφ ηέηνηα εγγχεζε∙

(β)

ε αζθαιηζηηθή δηαθήκηζε δελ πξέπεη λα θαζνξίδεη νπνηνδήπνηε
πνζνζηφ απφδνζεο ρσξίο λα αλαθέξεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ.

30. (1) Ο αληηπξφζσπνο γηα δηαθαλνληζκφ ησλ δεκηψλ, ν νπνίνο δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 19 θαη 165 ηνπ Νφκνπ –
(α)

έρεη ηε δηακνλή ηνπ ή ην εγγεγξακκέλν ηνπ γξαθείν ζην θξάηνο κέινο, φπνπ
έρεη δηνξηζζεί∙

(β)

επηιέγεηαη ειεχζεξα απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε απφ ηελ νπνία
δηνξίδεηαη·

(γ)

κπνξεί λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ κίαο ή πεξηζζνηέξσλ αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ·

(δ)

ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ην δηαθαλνληζκφ ησλ
δεκηψλ θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ
δηαθαλνληζκνχ ηέηνησλ απαηηήζεσλ∙

(ε)

δηαζέηεη επαξθείο εμνπζίεο γηα λα εθπξνζσπεί ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
έλαληη ησλ δεκησζέλησλ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηνπο πεξί Μεραλνθηλήησλ
Ορεκάησλ (Αζθάιηζε Δπζχλεο έλαληη Σξίηνπ) Νφκνπο ηνπ 2000 έσο ηνπ
2010, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· θαη

96(Η) ηνπ 2000
97(Η) ηνπ 2003
156(Η) ηνπ 2003
168(Η) ηνπ 2006
69(Η) ηνπ 2007
92(Η) ηνπ 2010.
(δ)

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εμεηάζεη ηελ ππφζεζε ζηελ ή ζηηο επίζεκεο
γιψζζεο ηνπ θξάηνπο δηακνλήο ηνπ δεκησζέληα, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηνπο
πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ (Αζθάιηζε Δπζχλεο έλαληη Σξίηνπ) Νφκνπο
ηνπ 2000 φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη.
(2) Ο δηνξηζκφο ηνπ αληηπξνζψπνπ γηα δηαθαλνληζκφ ησλ δεκηψλ δελ απνηειεί ίδξπζε
ππνθαηαζηήκαηνο ή αληηπξνζσπείαο ή εγθαηάζηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ φξνπ «εγθαηάζηαζε» ζην Νφκν, νχηε θαηά ηελ έλλνηα ηεο χκβαζεο γηα ηε δηεζλή
δηθαηνδνζία θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο, πνπ
ππνγξάθηεθε ζηηο Βξπμέιιεο, ζηηο 27 επηεκβξίνπ 1968.
Γεκνζίεπζε
Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα
κε ηελ Οδεγία
91/674/ΔΟΚ.

31. Ο ηζνινγηζκφο, ν ινγαξηαζκφο θεξδψλ θαη δεκηψλ, ε έθζεζε ειεγθηψλ θαη ε εηήζηα
έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θππξηαθψλ
αζθαιηζηηθψλ ή αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε έθζεζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ
ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Κχπξνπ, θαζψο θαη ν ηζνινγηζκφο, ν ινγαξηαζκφο θεξδψλ θαη δεκηψλ, ε έθζεζε ειεγθηψλ
θαη ε έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηε
Γεκνθξαηία αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ηξίηεο ρψξαο, πξέπεη λα
δεκνζηεχνληαη απφ ηελ επηρείξεζε εληφο επηά κελψλ απφ ηελ πάξνδν ηεο νηθνλνκηθήο
ρξήζεο ζηελ νπνία αθνξνχλ, ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζε κηα
ηνπιάρηζηνλ εγρψξηα εκεξήζηα εθεκεξίδα.
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Πξνζφληα ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ πνπ
αζθνχλ εξγαζίεο
δηακεζνιάβεζεο.

32. (1) Κάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν αηηείηαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζε έλα απφ ηα Μεηξψα ηεο
παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα αζθεί
εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο, θαζψο θαη έλα εχινγν πνζνζηφ πξνζψπσλ, πνπ θαηέρνπλ ζέζε
δηεπζχλνληνο ή είλαη εηαίξνη ζε λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν αζθεί εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο,
νθείινπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 θαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 373 ηνπ Νφκνπ,
λα θαηέρνπλ ηα πξνζφληα, ηα νπνία νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (2) κέρξη (4), αλάινγα κε
ην Μεηξψν, ζην νπνίν αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο:
Ννείηαη φηη ν Έθνξνο θαζνξίδεη ην εχινγν πνζνζηφ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ ζέζε
δηεπζχλνληνο ή είλαη εηαίξνη ζε λνκηθφ πξφζσπν, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηδίσο ηνλ θχθιν
εξγαζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
ππαιιήισλ πνπ εξγνδνηεί.
(2) Πξνθεηκέλνπ γηα εγγξαθή θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην Μεηξψν Αζθαιηζηηθψλ Πξαθηφξσλ,
ζην Μεηξψν Αζθαιηζηηθψλ Μεζαδφλησλ ή ζην Μεηξψν Αζθαιηζηηθψλ πκβνχισλ, ην
θπζηθφ πξφζσπν πξέπεη(α)

λα είλαη θάηνρνο απνιπηεξίνπ ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ή άιινπ
ηζνδχλακνπ πηζηνπνηεηηθνχ·

(β)

λα είλαη θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ αζθάιηζε Γεληθήο Φχζεσο ή θαη
Πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ αζθάιηζε Εσήο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαηφπηλ
εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ψκα, Ίδξπκα, Οξγαληζκφ ή Πξφζσπν
ζην νπνίν ν Τπνπξγφο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηε γλψκε ηεο πκβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο Αζθαιίζεσλ (ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο «ε Δπηηξνπή»),
αλαζέηεη κέζσ ηνπ Δθφξνπ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ αλαθνξηθά κε
ζηνηρεηψδε αζθαιηζηηθά ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αζθάιηζε Γεληθήο Φχζεσο
ή ηεο αζθάιηζεο Εσήο αληίζηνηρα πάλσ ζε χιε πνπ θαζνξίδεη ε Δπηηξνπή:
Ννείηαη φηη ν Δθφξνο δχλαηαη λα απαιιάζζεη κεξηθψο ή νιηθψο, θπζηθφ
πξφζσπν απφ ηελ ππνρξέσζε θαηνρήο ηνπ ελφο ή θαη ησλ δπν πην πάλσ
Πηζηνπνηεηηθψλ ζε πεξίπησζε θαηνρήο ηζνδχλακσλ ή αλψηεξσλ ζε
αζθαιηζηηθά ζέκαηα πξνζφλησλ·

(γ)

λα έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζηνλ θιάδν ή ζηνπο
θιάδνπο, κε ηνπο νπνίνπο ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν πξφθεηηαη λα
αζρνιεζεί, φπσο βεβαηψλεηαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ην
δηακεζνιαβεηή, ζηνλ νπνίν δηεηέιεζε εθπαηδεπφκελνο (trainee) θαη ηνλ νπνίν
ζα εθπξνζσπεί.

(3) Πξνθεηκέλνπ γηα εγγξαθή θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην Μεηξψν πλδεδεκέλσλ Αζθαιηζηηθψλ
πκβνχισλ, ην θπζηθφ πξφζσπν πξέπεη(α)

λα είλαη θάηνρνο απνιπηεξίνπ ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ή άιινπ
ηζνδχλακνπ πηζηνπνηεηηθνχ·

(β)

λα είλαη θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ αζθάιηζε Γεληθήο Φχζεσο ή θαη
Πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ αζθάιηζε Εσήο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαηφπηλ
εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ψκα, Ίδξπκα, Οξγαληζκφ ή Πξφζσπν
ζην νπνίν ν Τπνπξγφο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο,
αλαζέηεη κέζσ ηνπ Δθφξνπ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ αλαθνξηθά κε
ζηνηρεηψδε αζθαιηζηηθά ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αζθάιηζεο Γεληθήο Φχζεσο
ή ηεο αζθάιηζεο Εσήο αληίζηνηρα πάλσ ζε χιε πνπ θαζνξίδεη ε Δπηηξνπή:
Ννείηαη φηη ν Έθνξνο δχλαηαη λα απαιιάζζεη κεξηθψο ή νιηθψο θπζηθφ
πξφζσπν απφ ηελ ππνρξέσζε θαηνρήο ηνπ ελφο ή θαη ησλ δπν πην πάλσ
Πηζηνπνηεηηθψλ ζε πεξίπησζε
θαηνρήο ηζνδχλακσλ ή αλψηεξσλ ζε
αζθαιηζηηθά ζέκαηα πξνζφλησλ·

(γ)

λα έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία θαηάιιειε εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηηο
αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, ηηο νπνίεο ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζα πξνσζεί,
φπσο βεβαηψλεηαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ζηελ νπνία δηεηέιεζε
εθπαηδεπφκελνο (trainee) θαη ηελ νπνία ζα εθπξνζσπεί:
Ννείηαη φηη ν Έθνξνο, αλ απφ ηε ζχκβαζε ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ
ζπκβνχινπ πεηζζεί φηη ππάξρεη ζαθήο πεξηνξηζκφο σο πξνο ηε θχζε ησλ
εξγαζηψλ δηακεζνιάβεζεο πνπ ν ζπλδεδεκέλνο αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο ζα
εθηειεί θαη έρνληαο ππφςε ηηο Οδεγίεο ηνπ πνπ εθδίδεη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
366 ηνπ Νφκνπ, δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ εγγξαθή θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην

930
Μεηξψν πλδεδεκέλσλ Αζθαιηζηηθψλ πκβνχισλ ρσξίο απηφ λα θαηέρεη ηα
πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ (β).
(4) Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εγγξαθή θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην Μεηξψν Μεζηηψλ Αζθαιίζεσλ, ην
θπζηθφ πξφζσπν νθείιεη επηπξφζζεηα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν (2) πξνζφληα
θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ Νφκνπ, λα είλαη θάηνρνο
αλαγλσξηζκέλνπ παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο ή ηίηινπ ή άιινπ ηζφηηκνπ πξνζφληνο ή
άιινπ θαηάιιεινπ επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο ζε ζέκαηα ζπλαθή κε ηηο εξγαζίεο, ηηο νπνίεο
πξφθεηηαη λα αζθεί ή θαη ηα θαζήθνληα πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεί ζην λνκηθφ πξφζσπν:
Ννείηαη φηη, γηα ηελ εγγξαθή θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην Μεηξψν Μεζηηψλ Αζθαιίζεσλ, ην
θπζηθφ πξφζσπν νθείιεη λα είλαη θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνχ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο
παξαγξάθνπ (2) θαη γηα ηελ αζθάιηζε Γεληθήο Φχζεσο θαη γηα ηελ αζθάιηζε Εσήο, εθηφο
εάλ απνδεδεηγκέλα απνδείμεη φηη ζα αζρνιείηαη κφλν κε έλαλ απφ ηα δχν είδε αζθάιηζεο.
Έγγξαθα πνπ
ζπλππνβάιινληαη κε
ηελ αίηεζε εγγξαθήο
δηακεζνιαβεηή.

33. (1) Σεξνπκέλσλ ησλ παξαγξάθσλ (2) κέρξη (4), κε ηελ αίηεζε δηακεζνιαβεηή γηα
εγγξαθή ηνπ ζε έλα απφ ηα Μεηξψα πνπ ηεξνχληαη δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηνπ
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ, επηπξφζζεηα απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 375 ηνπ
Νφκνπ έγγξαθα, ζπλππνβάιινληαη(α)

πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο επαγγεικαηηθήο επζχλεο ή άιιε αλάινγε βεβαίσζε
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 371 ηνπ Νφκνπ ή,
λννπκέλνπ φηη ην δεηήζεη ν Έθνξνο, αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ
ζπκβνιαίνπ, γηα ηελ επαγγεικαηηθή επζχλε∙

(β)

ηα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 15∙

(γ)

πξσηφηππν ή πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο δηακεζνιάβεζεο,
εθηφο εάλ ε αίηεζε αθνξά ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν Μεζηηψλ Αζθαιίζεσλ ή
Δηαηξεηψλ Αζθαιεηνκεζηηψλ ή ηελ εγγξαθή δηακεζνιαβεηή πνπ ζα
εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε Αζθαιηζηψλ Λινυδο Λνλδίλνπ∙ θαη

(δ)

δήισζε απφ ην πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ν αηηεηήο αζθεί
εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο φηη επηζπκεί ηελ εγγξαθή ηνπ, εθηφο εάλ ε αίηεζε
αθνξά ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν Μεζηηψλ Αζθαιίζεσλ ή ζην Μεηξψν
Δηαηξεηψλ Αζθαιεηνκεζηηψλ.

(2) ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν θαη αηηείηαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζηα
Μεηξψα βάζεη ησλ παξαγξάθσλ (β) ή (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 373 ηνπ Νφκνπ, αληί
ηεο δήισζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1),
ζπλππνβάιιεηαη δήισζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ζα ελεξγεί ή
ζα δηεπζχλεη ή ζα είλαη εηαίξνο, φηη ζπκθσλεί κε ηελ πξνηεηλφκελε εγγξαθή.
(3) ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ζπλππνβάιιεηαη (α)

αληίγξαθν ηνπ Ηδξπηηθνχ Δγγξάθνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ, θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλσλ,
φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ησλ, θαη θάζε άιιν ζπζηαηηθφ
έγγξαθφ ηεο, φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη, θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ
Έθνξν Δηαηξεηψλ∙

(β)

ν θαζνξηζκέλνο ηχπνο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε
κε ηε ηαπηφηεηα, ηα αθαδεκατθά, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ηελ πείξα
ησλ δηεπζπλφλησλ ηελ εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ
32∙

(γ)

ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 15 γηα ηνπο δηεπζχλνληεο ηελ
εηαηξεία θαη ηνπο θαηέρνληεο εηδηθή ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ή θαηά
πεξίπησζε ηνπο εηαίξνπο ηεο εηαηξείαο∙

(δ)

θαηάινγν ησλ εγγεγξακκέλσλ ή ήδε αηηνπκέλσλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα
Μεηξψα ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ
θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία πξφθεηηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο (β)
θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 374 ηνπ Νφκνπ λα αζθνχλ εξγαζίεο
δηακεζνιάβεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ησλ
δηεπζπλφλησλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ θαηερφλησλ εηδηθή ζπκκεηνρή ζ’
απηφ, ή ησλ εηαίξσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε κλεία ηεο ηδηφηεηάο ηνπο
έλαληη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο θαη ηνπ αξηζκνχ
εγγξαθήο ηνπο ζηα Μεηξψα ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ
370 ηνπ Νφκνπ.
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(4) ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο ήηαλ ήδε εγγεγξακκέλνο ζε έλα απφ ηα Μεηξψα ηνπ
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ θαη επηζπκεί ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ίδην ή ζε άιιν
Μεηξψν, νθείιεη, επηπξφζζεηα απφ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε απφ φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ
αζθνχζε εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο, φηη δελ νθείιεη ζε απηέο νπνηαδήπνηε πνζά πνπ έρεη
εηζπξάμεη εθ κέξνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ, θαηά παξάβαζε ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 386
ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 44 ή/θαη νπνηαδήπνηε άιια πνζά ζπλδεδεκέλα κε ηελ
παξαγσγή ηνπ πνπ ηνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ηηο ελ ιφγσ αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, είηε σο
δάλεηα είηε σο πξνθαηαβνιέο ζηε βάζε ησλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο πνπ ππεγξάθεζαλ
κεηαμχ ηνπο.
(5) ε πεξίπησζε πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη εηαηξεία αζθαιεηνκεζηηψλ, ππνβάιιεη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνο πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 373 ηνπ Νφκνπ.
Δπέθηαζε εγγξαθήο
δηακεζνιαβεηή.

34. (1) Δάλ δηακεζνιαβεηήο, πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ζε έλα απφ ηα Μεηξψα ησλ
παξαγξάθσλ (α) ή (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ, επηζπκεί ηελ επέθηαζε
ηεο εγγξαθήο ηνπ, είηε πξνθεηκέλνπ λα αζθεί εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο γηα ινγαξηαζκφ
άιιεο ή θαη άιιεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, είηε γηα άζθεζε εξγαζηψλ θαη ζηελ αζθάιηζε
Γεληθήο Φχζεσο εθηφο απφ ηελ αζθάιηζε Εσήο, ζηνλ νπνίν ήδε αζθεί εξγαζίεο θαη
αληηζηξφθσο, ππνβάιιεη αίηεζε επέθηαζεο ηεο εγγξαθήο.
(2) Με ηελ αίηεζε επέθηαζεο ζπλππνβάιινληαη (α)

ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 33, εθηφο
απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (ζη), ηα νπνία
ππνβάιινληαη εθ λένπ κφλνλ εάλ έρνπλ κεηαβιεζεί απφ ηελ αξρηθή ππνβνιή
ηνπο ή, πξνθεηκέλνπ γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Καλνληζκφ, έρεη παξέιζεη
πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ απφ ηεο έθδνζήο ηνπο:
Ννείηαη φηη, ην πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο επαγγεικαηηθήο επζχλεο ή άιιε
αλάινγε βεβαίσζε ππνβάιιεηαη εθ λένπ κφλνλ εάλ ε πεξίνδνο αζθάιηζεο
ζχκθσλα κε ηελ αξρηθψο ππνβιεζείζα βεβαίσζε έρεη ιήμεη˙

(β)

βεβαίσζε απφ φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ινγαξηαζκφ ησλ
νπνίσλ ν αηηνχκελνο ηελ επέθηαζε δηακεζνιαβεηήο αζθεί εξγαζίεο
δηακεζνιάβεζεο, φηη δελ νθείιεη ζε απηέο νπνηαδήπνηε πνζά πνπ έρεη
εηζπξάμεη εθ κέξνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ, θαηά παξάβαζε ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ
άξζξνπ 386 ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 44 ή/ θαη νπνηαδήπνηε άιια πνζά
ζπλδεδεκέλα κε ηελ παξαγσγή ηνπ πνπ ηνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ηηο ελ ιφγσ
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο είηε σο δάλεηα είηε σο πξνθαηαβνιέο ζηε βάζε ησλ
κεηαμχ ηνπο ππνγξαθέλησλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο:
Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε κεζίηε αζθαιίζεσλ ή εηαηξείαο
αζθαιεηνκεζηηψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε αζθαιηζηηθνχ κεζάδνληα ή
εηαηξείαο αζθαιηζηηθψλ κεζαδφλησλ εθφζνλ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ
εηαηξείαο αζθαιεηνκεζηηψλ, ε ζρεηηθή βεβαίσζε παξέρεηαη απφ ηηο
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαξηίζεη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε
ζε ζπλέρεηα δηακεζνιάβεζήο ηνπο.

ηνηρεία πνπ
θαηαρσξνχληαη ζηα
Μεηξψα θαη ηξφπνο
θαηαρψξεζεο θαη
πξφζβαζεο ζηα
ζηνηρεία απηά.

35. (1) ηα ηεξνχκελα απφ ηελ Τπεξεζία Μεηξψα δηακεζνιαβεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο (α) θαη (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ, θαηαρσξνχληαη,
ηνπιάρηζηνλ-

(α)

ην νλνκαηεπψλπκν πξνθεηκέλνπ πεξί θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ε νλνκαζία
πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε ηνπ
δηακεζνιαβεηή θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ηνπ, νη αλαλεψζεηο θαη ηπρφλ επεθηάζεηο ή
δηαγξαθέο ηνπ:
Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηακεζνιαβεηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν
πνπ εγγξάθεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (β) ή (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ
άξζξνπ 373 ηνπ Νφκνπ, ε ηδηφηεηα ηνπ θαηαρσξείηαη θερσξηζκέλσο ζην
αληίζηνηρν Μεηξψν:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηακεζνιαβεηήο είλαη λνκηθφ
πξφζσπν, θαηαρσξνχληαη ηα νλφκαηα ησλ δηεπζπλφλησλ πνπ είλαη ππεχζπλνη
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γηα ηελ άζθεζε εξγαζηψλ δηακεζνιάβεζεο ή ησλ εηαίξσλ απηνχ, αλάινγα κε
ηελ λνκηθή κνξθή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ˙
(β)

ηα θξάηε κέιε, ζηα νπνία ν δηακεζνιαβεηήο έρεη δειψζεη φηη αζθεί εξγαζίεο
δηακεζνιάβεζεο.

(2) ηα ηεξνχκελα απφ ηελ Τπεξεζία Μεηξψα δηακεζνιαβεηψλ ζχκθσλα κε ηηο παξάγξαθν
(γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ, θαηαρσξνχληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα ζηνηρεία
ηαπηφηεηαο, δηεχζπλζεο θαη ην κεηξψν, ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη νη δηακεζνιαβεηέο, νη
νπνίνη επηζπκνχλ λα αζθνχλ εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο ζηε Γεκνθξαηία ππφ θαζεζηψο
ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο αξκφδηαο
επνπηηθήο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηνπο.
(3) Σα Μεηξψα ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη
ελεκεξψλνληαη αλά πάζα ζηηγκή.
Πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο.

36. (1) Σν Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 376
ηνπ Νφκνπ θαη εθδίδεηαη θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν ηχπν.
(2) ε πεξίπησζε πνπ ν Έθνξνο πξνβαίλεη ζηελ αλαλέσζε εγγξαθήο θπζηθνχ ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ ζε έλα απφ ηα Μεηξψα πνπ νξίδνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ
Νφκνπ, πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε λένπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δγγξαθήο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ
πθηζηάκελνπ.
(3) ε πεξίπησζε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ Έθνξν κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 384 ηνπ Νφκνπ, ν Έθνξνο πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε λένπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δγγξαθήο, ζε
αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ, εθφζνλ κεηαβιήζεθε θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην
Πηζηνπνηεηηθφ ζηνηρεία.

Αλαλέσζε εγγξαθήο
δηακεζνιαβεηή.

37. (1) Γηακεζνιαβεηήο, ν νπνίνο επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ ζε έλα απφ ηα
Μεηξψα ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ,
ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε ζχκθσλα κε ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Νφκνπ
ζπλππνβάιινληαο(α)

ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1),
θαζψο θαη ηνλ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (iv) ηεο
παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 33 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ∙

(β)

ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 15 ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ γηα ηνλ αηηεηή, εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί θπζηθνχ πξνζψπνπ ή γηα
ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ (1)
ηνπ άξζξνπ 373 ηνπ Νφκνπ, εθφζνλ ν αηηεηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν
αηηνχκελν ηελ αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ ζηα Μεηξψα ησλ παξαγξάθσλ (α)
θαη (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ∙

(γ)

βεβαίσζε απφ φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ινγαξηαζκφ ησλ
νπνίσλ αζθεί εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο φηη δελ νθείιεη ζε απηέο νπνηαδήπνηε
πνζά πνπ έρεη εηζπξάμεη εθ κέξνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ, θαηά παξάβαζε ηνπ
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 386 ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 42 ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ ή θαη νπνηαδήπνηε άιια πνζά ζπλδεδεκέλα κε ηελ παξαγσγή
ηνπ πνπ ηνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ηηο ελ ιφγσ αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο είηε
σο δάλεηα είηε σο πξνθαηαβνιέο ζηε βάζε ησλ κεηαμχ ηνπο ππνγξαθέλησλ
ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο∙

(δ)

βεβαίσζε θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί
νπνηαδήπνηε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο πνπ
δχλαηαη λα αζθεί∙

(ε)

πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξίεο αζθαιεηνκεζηηψλ, αληίγξαθν θαηάζηαζεο θαηαλνκήο
εξγαζηψλ πνπ ππέβαιε ζχκθσλα κε ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 385 ηνπ
Νφκνπ.

(2) Ζ εγγξαθή ζπλδεδεκέλνπ δηακεζνιαβεηή ζην Μεηξψν πλδεδεκέλσλ Αζθαιηζηηθψλ
πκβνχισλ ή ζην Μεηξψν Δηαηξηψλ πλδεδεκέλσλ Αζθαιηζηηθψλ πκβνχισλ, δχλαηαη λα
αλαλεψλεηαη, λννπκέλνπ φηη ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζχκθσλα κε
ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Νφκνπ, ζπλππνβάιινληαο(α)

ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) θαη
ηνλ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (iλ) ηεο παξαγξάθνπ (3)
ηνπ Καλνληζκνχ 33 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ˙
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(β)

ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 15 ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ γηα ηνλ αηηεηή, εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί θπζηθνχ πξνζψπνπ ή γηα
ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ (1)
ηνπ άξζξνπ 373 ηνπ Νφκνπ, εθφζνλ ν αηηεηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν
αηηνχκελν ηελ αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ ζηα Μεηξψα ησλ παξαγξάθσλ (α)
θαη (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ∙

(γ)

βεβαίσζε θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί
νπνηαδήπνηε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο πνπ
δχλαηαη λα αζθεί.

(3) Δπηρείξεζε δηακεζνιάβεζεο ηξίηεο ρψξαο, ε νπνία επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηεο
εγγξαθήο ηεο ζην Μεηξψν ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ
ζπλππνβάιιεη, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην εδάθην (1)-

Σέιε εγγξαθήο,
αλαλέσζεο εγγξαθήο
θαη κεηαβνιήο
ζηνηρείσλ ζε Μεηξψν
δηακεζνια-βεηψλ.

(α)

βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο φηη
παξακέλεη εμνπζηνδνηεκέλε ζηελ έδξα ηεο γηα ηελ άζθεζε αλάινγσλ
εξγαζηψλ δηακεζνιάβεζεο· θαη

(β)

βεβαίσζε απφ ηελ επηρείξεζε ηξίηεο ρψξαο φηη ν αληηπξφζσπφο ηεο ζηε
Γεκνθξαηία, ζχκθσλα κε ηελ παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ
374 ηνπ Νφκνπ, παξακέλεη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ελεξγεί εθ κέξνπο ηεο θαη λα
δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηφο ηεο ζηελ Γεκνθξαηία.

38. (1) Γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο γηα εγγξαθή ηνπ δηακεζνιαβεηή -

(α)

ζε έλα απφ ηα ηεξνχκελα δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ
άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ Μεηξψα, θαηαβάιιεηαη ηέινο εβδνκήληα (€70) επξψ∙

(β)

ζε έλα απφ ηα ηεξνχκελα δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ
άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ Μεηξψα λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαηαβάιιεηαη ηέινο
εθαηφλ (€100) επξψ.

(2) Γηα θάζε κεηαγελέζηεξε αίηεζή ηνπ δηακεζνιαβεηή γηα επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ή γηα
εγγξαθή ζε άιιν Μεηξψν, θαηαβάιιεηαη ηέινο ηξηάληα πέληε (€35) επξψ.
(3) Γηα αιιαγή ζην δεισζέλ φλνκα ή ζηελ δηεχζπλζε ηνπ δηακεζνιαβεηή θαηαβάιιεηαη ηέινο
είθνζη (€20) επξψ.
(4) Γηα θάζε αίηεζε αλαλέσζεο ηεο εγγξαθήο δηακεζνιαβεηή (α)

ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνξά ηα ηεξνχκελα δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ Μεηξψα, θαηαβάιιεηαη ηέινο
εβδνκήληα (€70) επξψ·

(β)

ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνξά ηα ηεξνχκελα δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ Μεηξψα, θαηαβάιιεηαη ηέινο εθαηφ
(€100) επξψ·

(γ)

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε αλαλέσζεο ηεο εγγξαθήο δηακεζνιαβεηή
ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζή ηεο, ην
νθεηιφκελν ηέινο γηα ηελ αίηεζε αλαλέσζεο κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ ηνπ
ηέινπο πνπ είρε θαηαβιεζεί γηα ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε˙

(δ)

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε δελ ππνβιεζεί έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ απφ
ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο εγγξαθήο δηακεζνιαβεηή, ην νθεηιφκελν ηέινο,
ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (α) ή (β), δηπιαζηάδεηαη.

(5) Σα ηέιε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο αηηνχληεο ηελ εγγξαθή ηνπο
ζηα Μεηξψα ηεο παξαγξάθνπ (α) ή (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 370 ηνπ Νφκνπ, εθηφο
εάλ πξφθεηηαη γηα ζπλδεδεκέλν δηακεζνιαβεηή φπνπ ηα ηέιε θαηαβάιινληαη απφ ηελ
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ηελ νπνία ζα εθπξνζσπεί:
Ννείηαη φηη, ηα θαηαβιεζέληα ηέιε δελ επηζηξέθνληαη.
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Πεξηερφκελν ηεο
ζχκβαζεο
πξαθηφξεπζεο

39. (1) Μεηαμχ ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηαηξείαο αζθαιηζηηθήο
πξαθηφξεπζεο, θαη ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο πξνηίζεηαη λα
ελεξγεί ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο, θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο ζχκβαζε πξαθηφξεπζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 367 ηνπ Νφκνπ, ζηελ νπνία δηαιακβάλνληαη κε ζαθήλεηα ηα
δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
(2) ηε ζχκβαζε πξαθηφξεπζεο θαζνξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ, φπνπ εθαξκφδεηαη (α)

νη θιάδνη αζθάιηζεο, ζηνπο νπνίνπο ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο δηθαηνχηαη λα
δηεμάγεη εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο·

(β)

ε δπλαηφηεηα απνδνρήο θηλδχλσλ βάζεη ησλ φξσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο
ζχκβαζεο∙

(γ)

ε δπλαηφηεηα έθδνζεο θαη ππνγξαθήο αζθαιηζηεξίσλ εγγξάθσλ ή ε
πξνζππνγξαθή θαη επίδνζε πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ
πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε·

(δ)

ν ηξφπνο δηαθαλνληζκνχ απαηηήζεσλ βάζεη ησλ φξσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε∙

(ε)

ε δπλαηφηεηα ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ κε εηαηξείεο αζθαιηζηηθψλ κεζαδφλησλ
ή κε αζθαιηζηηθνχο κεζάδνληεο, κε βάζεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο
πξαθηφξεπζεο·

(ζη)

ε δπλαηφηεηα είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ θαη άιισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ηνλ
ίδην αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ε), απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ κεζάδνληα:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ θαη άιισλ ρξεκαηηθψλ
πνζψλ, θαζνξίδεηαη, επίζεο, ε δηαδηθαζία απφδνζεο ησλ εηζπξαρζέλησλ
πνζψλ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 44 ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ˙

(δ)

ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα∙

(ε)

νη πξνυπνζέζεηο ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο·

(ζ)

θαηά πφζν ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε είλαη ππεχζπλε ή φρη γηα ηηο ελέξγεηεο
ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ:
Ννείηαη φηη ε απαίηεζε δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ζ) απαηηείηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο λέαο εγγξαθήο αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ή θαηά ηελ αλαλέσζε
ηεο εγγξαθήο ηνπ.

(3) ηε ζχκβαζε αλαθέξνληαη ξεηά νη ππνρξεψζεηο ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα έλαληη ηεο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ησλ αζθαιηζκέλσλ ή θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ επηζπκνχλ λα
ζπλάςνπλ αζθάιηζε θαη ηεο ελ γέλεη εθάζηνηε ηζρχνπζαο θαη ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.
Πεξηερφκελν ηεο
ζχκβαζεο κεζάδνληα.

40. (1) Μεηαμχ ηνπ αζθαιηζηηθνχ κεζάδνληα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηαηξείαο αζθαιηζηηθψλ
κεζαδφλησλ αθελφο θαη ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηαηξείαο
αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο ή ηεο εηαηξείαο αζθαιεηνκεζηηψλ αθεηέξνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο
νπνίαο πξνηίζεηαη λα ελεξγεί ν αζθαιηζηηθφο κεζάδσλ, θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο ζχκβαζε
κεζάδνληνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 367 ηνπ Νφκνπ, ζηελ νπνία δηαιακβάλνληαη κε ζαθήλεηα
ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
(2) ηε ζχκβαζε κεζάδνληνο θαζνξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ, φπνπ εθαξκφδεηαη (α)

ηα θαζήθνληα, νη επζχλεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ κεζάδνληνο
θαη εηδηθφηεξα νη φξνη ζπλεξγαζίαο κε ηνλ αζθαιηζηηθφ πξάθηνξα ή ηελ
εηαηξεία αζθαιεηνκεζηηψλ·

(β)

νη θιάδνη αζθάιηζεο, ζηνπο νπνίνπο δηθαηνχηαη λα δηεμάγεη εξγαζίεο
δηακεζνιάβεζεο∙

(γ)

ε δπλαηφηεηα είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ θαη άιισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ηνλ
αζθαιηζηηθφ κεζάδνληα, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ζε απηφλ ηέηνηνπ
δηθαηψκαηνο:
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Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ θαη άιισλ ρξεκαηηθψλ
πνζψλ θαζνξίδεηαη, ε δηαδηθαζία απφδνζεο ησλ εηζπξαρζέλησλ πνζψλ,
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 44 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ·
(δ)

ν ηξφπνο ακνηβήο ηνπ αζθαιηζηηθνχ κεζάδνληα˙

(ε)

νη πξνυπνζέζεηο ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο.

(3) ηε ζχκβαζε αλαθέξνληαη ξεηά νη ππνρξεψζεηο ηνπ αζθαιηζηηθνχ κεζάδνληα έλαληη ηνπ
πξνζψπνπ, ην νπνίν εθπξνζσπεί, ησλ αζθαιηζκέλσλ ή/θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ επηζπκνχλ
λα ζπλάςνπλ αζθάιηζε θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.
Πεξηερφκελν ηεο
ζχκβαζεο
αζθαιηζηηθνχ
ζπκβνχινπ.

41. (1) Μεηαμχ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηαηξείαο αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ θαη ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο πξνηίζεηαη λα
ελεξγεί ν αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο, θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο ζχκβαζε αζθαιηζηηθνχ
ζπκβνχινπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 367 ηνπ Νφκνπ, ζηελ νπνία δηαιακβάλνληαη κε ζαθήλεηα
ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
(2) ηε ζχκβαζε αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ θαζνξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ, φπνπ εθαξκφδεηαη(α)

ηα θαζήθνληα, νη επζχλεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ
θαη εηδηθφηεξα νη φξνη ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε·

(β)

νη θιάδνη αζθάιηζεο, ζηνπο νπνίνπο δηθαηνχηαη λα δηεμάγεη εξγαζίεο
δηακεζνιάβεζεο·

(γ)

ε δπλαηφηεηα είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ θαη άιισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ην
ζχκβνπιν αζθαιίζεσλ, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ζε απηφλ ηέηνηνπ
δηθαηψκαηνο:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ θαη άιισλ
ρξεκάησλ θαζνξίδεηαη, ε δηαδηθαζία απφδνζεο ησλ εηζπξαρζέλησλ πνζψλ,
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 44 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ∙

(δ)

ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ∙

(ε)

νη πξνυπνζέζεηο ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο·

(ζη)

θαηά πφζν ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε είλαη ππεχζπλε ή φρη γηα ηηο ελέξγεηεο
ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ:

Ννείηαη φηη ε απαίηεζε δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ζη) απαηηείηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο λέαο εγγξαθήο αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ ή θαηά ηελ αλαλέσζε
ηεο εγγξαθήο ηνπ.
(3) ηε ζχκβαζε αλαθέξνληαη ξεηά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ έλαληη ηεο
αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ησλ αζθαιηζκέλσλ ή θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ επηζπκνχλ λα
ζπλάςνπλ αζθάιηζε θαη ηεο ελ γέλεη εθάζηνηε ηζρχνπζαο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ.
Πεξηερφκελν ηεο
ζχκβαζεο
ζπλδεδεκέλνπ
αζθαιηζηηθνχ
ζπκβνχινπ.

42. (1) Μεηαμχ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εηαηξείαο ζπλδεδεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, γηα
ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο πξνηίζεηαη λα ελεξγεί ν ζπλδεδεκέλνο αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο,
θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο ζχκβαζε ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 367 ηνπ Νφκνπ, ζηελ νπνία δηαιακβάλνληαη κε ζαθήλεηα ηα δηθαηψκαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
(2) ηε ζχκβαζε ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ θαζνξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ, φπνπ
εθαξκφδεηαη (α)

ηα θαζήθνληα, νη επζχλεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ
ζπκβνχινπ θαη εηδηθφηεξα νη φξνη ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ αζθαιηζηηθή
επηρείξεζε∙

(β)

νη θιάδνη αζθάιηζεο, ζηνπο νπνίνπο δηθαηνχηαη λα δηεμάγεη εξγαζίεο
δηακεζνιάβεζεο∙

(γ)

ηπρφλ δπλαηφηεηα πξνζππνγξαθήο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ αζθαιηζηηθψλ
ζπκβάζεσλ, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη ζε Οδεγίεο ηνπ Δθφξνπ πνπ
εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ·
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(δ)

ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ
ζπκβνχινπ·

(ε)

νη πξνυπνζέζεηο ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο.

αζθαιηζηηθνχ

(3) ηε ζχκβαζε αλαθέξνληαη ξεηά νη ππνρξεψζεηο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ
ζπκβνχινπ έλαληη ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ησλ αζθαιηζκέλσλ ή θαη ησλ πξνζψπσλ
πνπ επηζπκνχλ λα ζπλάςνπλ αζθάιηζε θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο αζθαιηζηηθήο
λνκνζεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.
(4) ηε ζχκβαζε αλαθέξεηαη ξεηά, κε βάζε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 366, φηη ελεξγεί ππφ
ηελ πιήξε επζχλε ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο αζθεί εξγαζίεο
δηακεζνιάβεζεο.
Δλεκέξσζε γηα
λνκνζεηηθφ πιαίζην.

43. Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ελεκεξψλεη ηνπο δηακεζνιαβεηέο, κε ηνπο νπνίνπο έρεη
θαηαξηίζεη ζχκβαζε δηακεζνιάβεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 367 ηνπ Νφκνπ ζρεηηθά κε ηελ
αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο ζηελ αζθάιηζε Γεληθήο
Φχζεσο ή θαη ζηελ αζθάιηζε Εσήο πνπ ζπκθσλείηαη λα αζθνχλ νη δηακεζνιαβεηέο.

Απφδνζε αζθαιίζηξσλ.

44. (1) Κάζε πξφζσπν πνπ αζθεί εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο ππνρξενχηαη λα απνδίδεη, εληφο
ηεο πξνζεζκίαο θαη ησλ φξσλ απφδνζεο ησλ αζθαιίζηξσλ, πνπ νξίδνληαη κε Οδεγίεο ηνπ
Δθφξνπ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ, ζην πξφζσπν ην νπνίν εθπξνζσπεί ή λα
θαηαζέηεη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηνπ ηειεπηαίνπ, φια ηα αζθάιηζηξα θαη
νπνηαδήπνηε άιια ρξεκαηηθά πνζά πνπ εηζπξάηηεη:
Ννείηαη φηη, ε πξνζεζκία απφδνζεο αζθαιίζηξσλ θαη άιισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ δχλαηαη
λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην Μεηξψν, ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν
δηακεζνιαβεηήο.
(2) Κάζε αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ή εηαηξεία αζθαιηζηηθήο πξαθηφξεπζεο αλαθέξεη ζε
μερσξηζηή ζηήιε ζην βηβιίν θαηαρψξηζεο αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ηεξείηαη απφ απηφλ
ζχκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Νφκνπ, ζε ζρέζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο
ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κέζσ ηνπ, ηελ εκεξνκελία είζπξαμεο ησλ αληίζηνηρσλ
αζθαιίζηξσλ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ.
(3) Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα ηηκσξνχκελν κε πνηλή
θπιάθηζεο κέρξη ηξεηο κήλεο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ ή
θαη κε ηηο δπν απηέο πνηλέο.

Πιεξνθνξίεο πνπ
παξέρεη ν
δηακεζνιαβεηήο πξηλ ή
θαηά ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ
δηακεζνιάβεζεο.

45. (1) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δηακεζνιαβεηή πνπ πξνβιέπνληαη ζηα
άξζξα 225 έσο 227 ηνπ Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ 20 έσο 23, πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο
αξρηθήο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο θαη ελ αλάγθε θαηά ηελ αλαλέσζή ηεο ή θαηά ηελ
ηξνπνπνίεζή ηεο, ν δηακεζνιαβεηήο παξέρεη ζην πξφζσπν πνπ επηζπκεί λα ζπλάςεη
αζθάιηζε ηηο αθφινπζεο, ηνπιάρηζηνλ, πιεξνθνξίεο:
(α)

ηελ ηαπηφηεηα θαη δηεχζπλζή ηνπ·

(β)

ην Μεηξψν, ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο θαη ηα κέζα γηα ηελ εμαθξίβσζε
ηεο εγγξαθήο ηνπ·

(γ)

νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ πνπ ππεξβαίλεη ην 10 % ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ηνπ θεθαιαίνπ ζπγθεθξηκέλεο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο∙

(δ)

ζε πεξίπησζε πνπ ν δηακεζνιαβεηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, νπνηαδήπνηε
άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζπγθεθξηκέλεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ή
κεηξηθήο επηρείξεζεο ηεο ηειεπηαίαο πνπ ππεξβαίλεη ην 10% ησλ δηθαησκάησλ
ςήθνπ ή ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ δηακεζνιαβεηή·

(ε)

ηπρφλ πξφβιεςε ζηελ ζχκβαζε δηακεζνιάβεζεο ζχκθσλα κε ην εδάθην (4)
ηνπ άξζξνπ 386 ηνπ Νφκνπ, φηη ηα αζθάιηζηξα πνπ εηζπξάηηεη ν
δηακεζνιαβεηήο δελ ινγίδνληαη έλαληη ηνπ αζθαιηζκέλνπ φηη έρνπλ θαηαβιεζεί
ζηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε κε ηελ είζπξαμή ηνπο απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή∙

(ζη)

ηπρφλ πθηζηάκελε δηαδηθαζία εμψδηθεο επίιπζεο ησλ αλαθεξφκελσλ
δηαθνξψλ, θαζψο θαη ην δηθαίσκα ησλ αζθαιηζκέλσλ λα ππνβάιινπλ
θαηαγγειίεο γηα ηνπο δηακεζνιαβεηέο θαη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ
θαηαγγειηψλ απηψλ·
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(δ)

θαηά πφζνλ, φζνλ αθνξά ηελ πξνηεηλφκελε ζχκβαζε(i)

παξέρεη ζπκβνπιέο βάζεη ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξαγξάθνπ (2) λα
παξέρεη ακεξφιεπηε αλάιπζε∙ ή

(ii)

έρεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα αζθεί δξαζηεξηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο
απνθιεηζηηθά κε κία ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη
ζηελ πεξίπησζε απηή, κεηά απφ αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα
ζπλάςεη αζθάιηζε, ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηηο επσλπκίεο ησλ ελ ιφγσ
αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ∙ ή

(iii)

δελ έρεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα αζθεί δξαζηεξηφηεηεο
δηακεζνιάβεζεο απνθιεηζηηθά κε κία ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο θαη δελ παξέρεη ζπκβνπιέο βάζεη ηεο ππνρξέσζεο ηεο
παξαγξάθνπ (2) λα παξέρεη ακεξφιεπηε αλάιπζε θαη ζηελ πεξίπησζε
απηή, κεηά απφ αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα ζπλάςεη αζθάιηζε, ηνλ
ελεκεξψλεη γηα ηηο επσλπκίεο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε ηηο
νπνίεο δχλαηαη λα αζθεί θαη φλησο αζθεί επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο:
Ννείηαη φηη, γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη φηη κηα
ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία παξέρεηαη κφλν κεηά απφ αίηεκα ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ λα ζπλάςεη αζθάιηζε, ν δηακεζνιαβεηήο νθείιεη λα
πιεξνθνξεί ηνλ ελδηαθεξφκελν λα ζπλάςεη αζθάιηζε ζρεηηθά κε ην
δηθαίσκά ηνπ λα δεηεί ηελ πιεξνθνξία απηή.

(2) Όηαλ ν δηακεζνιαβεηήο πιεξνθνξεί ηνλ ελδηαθεξφκελν λα ζπλάςεη αζθάιηζε φηη
παξέρεη ζπκβνπιέο βάζεη ακεξφιεπηεο αλάιπζεο, νθείιεη λα παξέρεη ηηο ζπκβνπιέο απηέο
κε βάζε ηελ αλάιπζε επαξθνχο αξηζκνχ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, πνπ δηαηίζεληαη ζηελ
αγνξά, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπζηήζεη, ζχκθσλα κε επαγγεικαηηθά θξηηήξηα, ηελ
αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα
ζπλάςεη αζθάιηζε.
(3) Πξηλ απφ ηε ζχλαςε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο αζθάιηζεο, ν δηακεζνιαβεηήο πξέπεη,
ηνπιάρηζηνλ, βάζεη ηδίσο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηηο νπνίεο παξέζρε ν ελδηαθεξφκελνο λα
ζπλάςεη αζθάιηζε, λα δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα
ζπλάςεη αζθάιηζε θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο, ζηνπο νπνίνπο βαζίδνληαη νη ζπκβνπιέο πνπ
δίδνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν λα ζπλάςεη αζθάιηζε ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ
πξντφλ:
Ννείηαη φηη, νη δηεπθξηλίζεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο
πξνηεηλφκελεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο.
(4) Κάζε πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη ζηα πξφζσπα πνπ επηζπκνχλ λα ζπλάςνπλ αζθάιηζε
γλσζηνπνηείηαη(α)

γξαπηψο ή επί άιινπ ζηαζεξνχ ππνζέκαηνο δηαζέζηκνπ θαη πξνζηηνχ ζηνλ
πειάηε:
Ννείηαη φηη, εθφζνλ ην δεηήζεη ν πειάηεο ή εάλ απαηηείηαη άκεζε θάιπςε, νη
πιεξνθνξίεο δχλαληαη λα παξέρνληαη πξνθνξηθψο κελ πξηλ απφ ηελ ζχλαςε
ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο θαη εγγξάθσο ακέζσο κεηά ηε ζχλαςε ηεο
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο˙

(β)

κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηή απφ ηνλ πειάηε·

(γ)

ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα έρνπλ
ζπκθσλήζεη κεηαμχ ηνπο νη ζπκβαιιφκελνη:
Ννείηαη φηη, νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο δχλαληαη λα γλσζηνπνηνχληαη ζε
επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο αζθαιηζηηθήο ππνρξέσζεο ή ηνπ
αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ.
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(5) ηελ πεξίπησζε αζθάιηζεο κέζσ ηειεθψλνπ, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη
πξνεγνπκέλσο ζηνλ πξνηηζέκελν λα ζπλάςεη αζθάιηζε, νθείινπλ λα παξέρνληαη
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο πιεξνθνξίεο κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ λνκνζεζία πνπ πηνζεηεί
ηελ Οδεγία 2002/65/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23.9.2002
ζρεηηθά κε ηελ εμ απνζηάζεσο εκπνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο
θαηαλαισηέο. ε πεξίπησζε πνπ θαηαξηίδεηαη ζχκβαζε αζθάιηζεο, παξέρνληαη ζηνλ
αζθαιηζκέλν εγγξάθσο νη πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ακέζσο
κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο αζθάιηζεο.
Καηαξγήζεηο.
Δπίζεκε Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
19.04.2002
3.10.2003
26.11.2004
27.11.2009.

46. Οη πεξί ηεο Αζθήζεσο Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ
Καλνληζκνί ηνπ 2002 έσο 2009 θαηαξγνχληαη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ.
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