
Ο∆ΗΓΙΑ 2002/92/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης ∆εκεµβρίου 2002
σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2 και το άρθρο 55,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές δια-
δραµατίζουν κεντρικό ρόλο στη διανοµή ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών προϊόντων στην Κοινότητα.

(2) Με την οδηγία 77/92/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης
∆εκεµβρίου 1976, περί των µέτρων που αποσκοπούν στη
διευκόλυνση της πραγµατικής ασκήσεως του δικαιώµατος
εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όσον
αφορά τις δραστηριότητες πράκτορα και µεσίτη ασφαλειών
(ex οµάδα 630 ∆ΤΤΒ), και ιδίως περί των µεταβατικών
µέτρων όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές (4), έγινε ένα
πρώτο βήµα προκειµένου να διευκολυνθεί η άσκηση της
ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρε-
σιών για τους πράκτορες και µεσίτες ασφαλειών.

(3) Η οδηγία 77/92/ΕΟΚ επρόκειτο να παραµείνει σε ισχύ
µέχρις ότου τεθούν σε εφαρµογή οι διατάξεις περί συντονι-
σµού των εθνικών κανόνων που αφορούν την ανάληψη και
την άσκηση των δραστηριοτήτων των πρακτόρων και
µεσιτών ασφαλειών.

(4) Η σύσταση 92/48/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 18ης ∆εκεµ-
βρίου 1991, για τους ασφαλιστικούς µεσάζοντες (5) υιο-
θετήθηκε σε µεγάλο βαθµό από τα κράτη µέλη και βοήθησε
την προσέγγιση των εθνικών διατάξεων σχετικά µε τα απαι-
τούµενα επαγγελµατικά προσόντα και την εγγραφή σε
µητρώα των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών.

(5) Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές
µεταξύ των εθνικών διατάξεων, οι οποίες δηµιουργούν εµπό-
δια στην ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων των
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών στην
εσωτερική αγορά. Είναι, εποµένως, σκόπιµο να αντικατα-
σταθεί η οδηγία 77/92/ΕΟΚ από µια νέα οδηγία.

(6) Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα δικαιώµατα
που τους παρέχει η συνθήκη µε την ελευθερία εγκατάστασης
και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

(7) Η αδυναµία των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών να ασκούν
ελεύθερα τις δραστηριότητές τους σε όλη την Κοινότητα
εµποδίζει την εύρυθµη λειτουργία της ενιαίας αγοράς
ασφαλίσεων.

(8) Ο συντονισµός των εθνικών διατάξεων για τα απαιτούµενα
επαγγελµατικά προσόντα και την εγγραφή σε µητρώα των
προσώπων που αναλαµβάνουν και ασκούν τη δραστηριότητα
της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης µπορεί, ως εκ τούτου, να
συµβάλλει τόσο στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών όσο και στην βελτίωση της
προστασίας των καταναλωτών στον τοµέα αυτό.

(9) Τα ασφαλιστικά προϊόντα µπορούν να διανέµονται από
διάφορες κατηγορίες φυσικών ή νοµικών προσώπων, όπως
πράκτορες, µεσίτες και φορείς παροχής τραπεζασφαλιστικών
υπηρεσιών. Για την ίση µεταχείριση µεταξύ των φορέων και
την προστασία των καταναλωτών απαιτείται η κάλυψη όλων
αυτών των προσώπων µε την παρούσα οδηγία.

(10) Η παρούσα οδηγία περιλαµβάνει ορισµό του «συνδεδεµένου
ασφαλιστικού διαµεσολαβητή», µε τον οποίο λαµβάνονται
υπόψη τα χαρακτηριστικά ορισµένων αγορών των κρατών
µελών, και ο οποίος αποσκοπεί στον καθορισµό των όρων
εγγραφής σε µητρώο που µπορούν να εφαρµοστούν σε
αυτούς τους διαµεσολαβητές. Ο ορισµός αυτός δεν εµποδί-
ζει τα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν παραπλήσιες έννοιες
σχετικά µε τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές οι οποίοι,
ενώ δρουν για λογαριασµό και εξ ονόµατος µιας ασφαλι-
στικής επιχείρησης υπό την πλήρη ευθύνη της, είναι εξου-
σιοδοτηµένοι να εισπράττουν ασφάλιστρα ή ποσά που
προορίζονται για τους πελάτες, υπό τους όρους χρηµατοοι-
κονοµικής εγγύησης που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

(11) Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα πρόσωπα η δραστη-
ριότητα των οποίων συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών
ασφαλιστικής διαµεσολάβησης σε τρίτους έναντι αµοιβής, η
οποία µπορεί να είναι χρηµατική ή να έχει οποιαδήποτε
άλλη µορφή συνοµολογηµένου οικονοµικού οφέλους το
οποίο συνδέεται µε τις υπηρεσίες που παρέχουν αυτοί οι
διαµεσολαβητές.

(12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται στα πρό-
σωπα που ασκούν άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως
π.χ. οι φοροτεχνικοί ή οι λογιστές, τα οποία παρέχουν περι-
στασιακά συµβουλές για ασφαλιστικά θέµατα στο πλαίσιο
αυτής της άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας, ούτε θα
πρέπει να εφαρµόζεται σε απλή παροχή πληροφοριών
γενικής φύσεως σχετικά µε ασφαλιστικά προϊόντα, εφόσον η
δραστηριότητα αυτή δεν αποσκοπεί ούτε στην παροχή
βοήθειας προς τον πελάτη κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής σύµβασης, ούτε στην κατ'
επάγγελµα διαχείριση περιπτώσεων ζηµιών µιας ασφαλι-
στικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, ούτε στην εκτίµηση
και το διακανονισµό ζηµιών.
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(13) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται στα πρό-
σωπα που ασκούν την ασφαλιστική διαµεσολάβηση ως παρε-
πόµενη δραστηριότητα υπό ορισµένες αυστηρές προϋποθέ-
σεις.

(14) Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές θα
πρέπει να εγγράφονται σε µητρώο της αρµόδιας αρχής του
κράτους µέλους όπου έχουν τη διαµονή τους ή την κεντρική
τους διοίκηση, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν αυστηρά
επαγγελµατικά προσόντα όσον αφορά την ικανότητα, την
καλή φήµη, την κάλυψη της επαγγελµατικής αστικής
ευθύνης και την χρηµατοοικονοµική ικανότητα.

(15) Η εν λόγω εγγραφή σε µητρώο θα πρέπει να επιτρέπει στους
ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές να
δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις
αρχές της ελεύθερης εγκατάστασης και της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών, µε την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η
κατάλληλη διαδικασία ενηµέρωσης µεταξύ των αρµόδιων
αρχών.

(16) Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλων κυρώσεων έναντι των
προσώπων που ασκούν τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής
ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης χωρίς να έχουν εγ-
γραφεί σε µητρώο, των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών
επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες διαµεσο-
λαβητών µη εγγεγραµµένων σε µητρώα ή διαµεσολαβητών
που δεν συµµορφώνονται µε τις εθνικές διατάξεις που έχουν
θεσπιστεί σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

(17) Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των
αρµόδιων αρχών είναι απαραίτητη για την προστασία των
καταναλωτών και την εξασφάλιση της ευρωστίας των ασφα-
λιστικών και αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην ενιαία
αγορά.

(18) Έχει ουσιώδη σηµασία για τον πελάτη να γνωρίζει αν ο δια-
µεσολαβητής µε τον οποίο συναλλάσσεται τον συµβουλεύει
για προϊόντα από ένα ευρύ φάσµα ασφαλιστικών επιχειρή-
σεων ή για προϊόντα που παρέχονται από ένα συγκεκριµένο
αριθµό ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

(19) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διευκρινίζει τις υποχρεώσεις
των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών σχετικά µε τις πληροφο-
ρίες που παρέχουν στους πελάτες. Σχετικά µε το ζήτηµα
αυτό, τα κράτη µέλη δύνανται να διατηρούν ή να θεσπίζουν
αυστηρότερες διατάξεις οι οποίες θα ισχύουν για τους
ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, ανεξαρτήτως του τόπου δια-
µονής τους, εφόσον ασκούν τις διαµεσολαβητικές τους
δραστηριότητες στην επικράτειά τους, υπό τον όρο ότι οι
αυστηρότερες αυτές διατάξεις είναι σύµφωνες µε το κοινο-
τικό δίκαιο, συµπεριλαµβανόµενης της οδηγίας 2000/31/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
8ης Ιουνίου 2000, για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρε-
σιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρο-
νικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το
ηλεκτρονικό εµπόριο») (1).

(20) Αν ο διαµεσολαβητής δηλώνει ότι παρέχει συµβουλές για
προϊόντα από ένα ευρύ φάσµα ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
θα πρέπει να προβαίνει σε αµερόληπτη και επαρκώς διεξο-

δική ανάλυση των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.
Επιπλέον, όλοι οι διαµεσολαβητές θα πρέπει να εξηγούν
τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συµβουλές τους.

(21) Η ανάγκη για παροχή των εν λόγω πληροφοριών είναι µι-
κρότερη, όταν ο καταναλωτής είναι µια εταιρεία που
αναζητεί ασφαλιστική ή αντασφαλιστική κάλυψη εµπορικών
και βιοµηχανικών κινδύνων.

(22) Στα κράτη µέλη πρέπει να υφίστανται επαρκείς και αποτελε-
σµατικές διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών για το
διακανονισµό των διαφορών µεταξύ ασφαλιστικών διαµεσο-
λαβητών και καταναλωτών, χρησιµοποιώντας ενδεχοµένως
τις ισχύουσες διαδικασίες.

(23) Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των πελατών για προ-
σφυγή στα δικαστήρια, τα κράτη µέλη πρέπει να ενθαρρύ-
νουν τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν θεσπι-
στεί για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών να
συνεργάζονται στην επίλυση διασυνοριακών διαφορών. Η εν
λόγω συνεργασία θα µπορούσε π.χ. να επιτρέπει στους
πελάτες να έρχονται σε επαφή µε εξωδικαστικούς φορείς στο
κράτος µέλος διαµονής τους για καταγγελίες κατά των
ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που είναι εγκατεστηµένοι σε
άλλα κράτη µέλη. Η δηµιουργία του δικτύου FIN-NET
παρέχει αυξηµένη βοήθεια στους καταναλωτές όταν χρησι-
µοποιούν διασυνοριακές υπηρεσίες. Στις διατάξεις περί της
διαδικασίας θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η σύσταση 98/
257/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1998, σχετικά
µε τις αρχές που διέπουν τα αρµόδια όργανα για την
εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης (2).

(24) Η οδηγία 77/92/ΕΟΚ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να
καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την ανάληψη και
άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµε-
σολάβησης από φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα οποία είναι εγκα-
τεστηµένα ή επιθυµούν να εγκατασταθούν σε κράτος µέλος.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα πρόσωπα που παρέ-
χουν υπηρεσίες διαµεσολάβησης για ασφαλιστικές συµβάσεις, εφό-
σον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ασφαλιστική σύµβαση απαιτεί µόνον γνώσεις της παρεχό-
µενης ασφαλιστικής κάλυψης·

β) η ασφαλιστική σύµβαση δεν είναι σύµβαση ασφάλισης ζωής·

γ) η ασφαλιστική σύµβαση δεν καλύπτει κανενός είδους αστική
ευθύνη·

δ) η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα των προσώπων αυτών
δεν είναι η ασφαλιστική διαµεσολάβηση·
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ε) η ασφάλιση είναι συµπληρωµατική προς το προϊόν ή την υπη-
ρεσία που παρέχεται από οποιονδήποτε προµηθευτή, εφόσον η
εν λόγω ασφάλιση καλύπτει:

i) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή ζηµίας αγαθών που παρέχει
ο προµηθευτής αυτός, ή

ii) τη ζηµία ή απώλεια των αποσκευών και τους άλλους κιν-
δύνους που σχετίζονται µε ταξίδι για το οποίο έγινε
κράτηση από τον προµηθευτή αυτόν, ακόµη και αν η ασφά-
λιση καλύπτει ασφάλιση ζωής ή κινδύνους αστικής ευθύνης,
υπό τον όρο ότι η κάλυψη αυτή είναι παρεπόµενη προς την
κυρία κάλυψη που αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται
µε το ταξίδι·

στ) το ποσό των ετήσιων ασφαλίστρων δεν υπερβαίνει τα 500
ευρώ και η συνολική διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης,
συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων ανανεώσεων, δεν υπερ-
βαίνει περίοδο πέντε ετών.

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται όσον αφορά τις υπηρε-
σίες ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης που παρέ-
χονται σε σχέση µε κινδύνους και υποχρεώσεις εκτός της Κοινότη-
τας.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει επίσης το δίκαιο ενός κράτους µέλους
όσον αφορά τη δραστηριότητα ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής
διαµεσολάβησης η οποία ασκείται από διαµεσολαβητές εγκα-
τεστηµένους σε τρίτη χώρα και οι οποίοι εργάζονται στην επικρά-
τειά του στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υπό τον
όρο ότι εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων των προσώπων που
ασκούν ή έχουν εξουσιοδοτηθεί να ασκήσουν δραστηριότητες
ασφαλιστικής διαµεσολάβησης στην εν λόγω αγορά.

Η παρούσα οδηγία δεν ρυθµίζει δραστηριότητες ασφαλιστικής δια-
µεσολάβησης που αναλαµβάνονται σε τρίτες χώρες, ούτε δραστη-
ριότητες κοινοτικών ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων,
όπως ορίζονται στην πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 24ης Ιουλίου 1973, περί συντονισµού των νοµοθετικών, κανο-
νιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη
δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής και
την άσκηση αυτής (1), και στην πρώτη οδηγία 79/267/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 5ης Μαρτίου 1979, περί συντονισµού των νοµο-
θετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
ανάληψη της δραστηριότητος της πρωτασφαλίσεως ζωής και την
άσκηση αυτής (2), οι οποίες αναλαµβάνονται µέσω ασφαλιστικών
διαµεσολαβητών σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

1. ως «ασφαλιστική επιχείρηση» νοείται µια επιχείρηση η οποία
έχει λάβει διοικητική άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδη-
γίας 73/239/ΕΟΚ ή το άρθρο 6 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ·

2. ως «αντασφαλιστική επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση, πλην των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
τρίτης χώρας, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται

στην αποδοχή κινδύνων τους οποίους έχει ασφαλίσει ασφαλι-
στική επιχείρηση, ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή άλλη
αντασφαλιστική επιχείρηση·

3. ως «ασφαλιστική διαµεσολάβηση» νοούνται οι δραστηριότητες
είτε παρουσίασης, πρότασης, προπαρασκευής ή σύναψης
συµβάσεων ασφάλισης, ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας
κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων,
ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

∆εν θεωρούνται ως ασφαλιστική διαµεσολάβηση οι εν λόγω
δραστηριότητες όταν αναλαµβάνονται από ασφαλιστική επι-
χείρηση ή από υπάλληλο ασφαλιστικής επιχείρησης ο οποίος
ενεργεί υπό την ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης.

∆εν θεωρούνται ως ασφαλιστική διαµεσολάβηση ούτε οι
δραστηριότητες που συνίστανται στην περιστασιακή παροχή
πληροφοριών στο πλαίσιο άλλης επαγγελµατικής δραστηριότη-
τας, υπό τον όρο ότι σκοπός αυτής της δραστηριότητας δεν
είναι να βοηθηθεί ο πελάτης στη σύναψη ή την εκτέλεση ασφα-
λιστικής σύµβασης, ούτε η κατ' επάγγελµα διαχείριση περι-
πτώσεων ζηµιών ασφαλιστικής επιχείρησης ή οι δραστηριότη-
τες εκτίµησης και διακανονισµού ζηµιών·

4. ως «αντασφαλιστική διαµεσολάβηση» νοούνται οι δραστηριότη-
τες παρουσίασης, πρότασης, προπαρασκευής ή σύναψης
συµβάσεων αντασφάλισης, ή οι δραστηριότητες παροχής
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω
συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού
κινδύνου.

∆εν θεωρούνται ως αντασφαλιστική διαµεσολάβηση οι εν λόγω
δραστηριότητες όταν αναλαµβάνονται από αντασφαλιστική επι-
χείρηση ή από υπάλληλο ασφαλιστικής επιχείρησης, ο οποίος
ενεργεί υπό την ευθύνη της αντασφαλιστικής επιχείρησης.

∆εν θεωρούνται ως αντασφαλιστική διαµεσολάβηση ούτε οι
δραστηριότητες που συνίστανται στην περιστασιακή παροχή
πληροφοριών στο πλαίσιο άλλης επαγγελµατικής δραστηριότη-
τας υπό τον όρο ότι σκοπός της δραστηριότητας αυτής δεν
είναι να βοηθηθεί ο πελάτης στη σύναψη ή εκτέλεση αντασφα-
λιστικής σύµβασης, ούτε η κατ' επάγγελµα διαχείριση περι-
πτώσεων ζηµιών έναντι αντασφαλιστικής επιχείρησης ή οι
δραστηριότητες εκτίµησης και διακανονισµού ζηµιών·

5. ως «ασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο το οποίο αναλαµβάνει ή ασκεί επ' αµοιβή
δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης·

6. ως «αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο το οποίο αναλαµβάνει ή ασκεί επ' αµοιβή
δραστηριότητες αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης·

7. ως «συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται κάθε
πρόσωπο το οποίο ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµε-
σολάβησης εξ ονόµατος και για λογαριασµό ασφαλιστικής επι-
χείρησης ή περισσοτέρων της µιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
εφόσον τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνι-
στικά µεταξύ τους, αλλά το οποίο δεν εισπράττει ούτε τα
ασφάλιστρα ούτε τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη
και ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών
επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορούν εκάστη εξ αυτών.
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(1) ΕΕ L 228 της 16.8.1973, σ. 3· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 17).

(2) ΕΕ L 63 της 13.3.1979, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 11).



Θεωρείται επίσης ως συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσο-
λαβητής ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη µιας ή περισσοτέρων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορούν
εκάστη εξ αυτών, κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί δραστη-
ριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης η οποία είναι συµπλη-
ρωµατική προς την κύρια επαγγελµατική του δραστηριότητα,
όταν η ασφάλιση αποτελεί συµπλήρωµα των αγαθών ή των
υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια της εν λόγω κύριας
απασχόλησης, και το οποίο δεν εισπράττει ούτε τα ασφάλιστρα
ούτε τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη·

8. ως «µεγάλοι κίνδυνοι» νοούνται οι κίνδυνοι όπως ορίζονται
στο άρθρο 5 στοιχείο δ) της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ·

9. ως «κράτος µέλος καταγωγής» νοείται:
α) εάν ο διαµεσολαβητής είναι φυσικό πρόσωπο, το κράτος

µέλος στο οποίο διαµένει και στο οποίο ασκεί τις επιχειρ-
ηµατικές του δραστηριότητες·

β) εάν ο διαµεσολαβητής είναι νοµικό πρόσωπο, το κράτος
µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική του έδρα ή, αν
δεν έχει καταστατική έδρα σύµφωνα µε το εθνικό του
δίκαιο, το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η κεντρική
του διοίκηση·

10. ως «κράτος µέλος υποδοχής» νοείται το κράτος µέλος στο
οποίο ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής
έχει υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες·

11. ως «αρµόδιες αρχές» νοούνται οι αρχές τις οποίες ορίζει κάθε
κράτος µέλος δυνάµει του άρθρου 6·

12. ως «σταθερό υπόθεµα» νοείται κάθε µέσο που παρέχει στον
πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που
απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να µπορεί
να ανατρέχει σε αυτές µελλοντικά, για το απαιτούµενο από
τους σκοπούς των πληροφοριών χρονικό διάστηµα, και που
επιτρέπει την αµετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευµένων
πληροφοριών.

Ειδικότερα, στο σταθερό υπόθεµα συµπεριλαµβάνονται δισκέ-
τες, CD-ROM, DVD και ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή
του πελάτη όπου αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
ενώ δεν συµπεριλαµβάνονται οι ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου,
εκτός εάν µια τέτοια ιστοσελίδα πληροί τα κριτήρια που περι-
λαµβάνονται στο πρώτο εδάφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 3

Εγγραφή σε µητρώο

1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές εγγρά-
φονται σε µητρώο αρµόδιας αρχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7
παράγραφος 2, στο κράτος µέλος καταγωγής τους.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, τα κράτη µέλη µπορούν να
προβλέπουν ότι οι ασφαλιστικές και οι αντασφαλιστικές επιχειρή-
σεις ή άλλοι οργανισµοί µπορούν να συνεργάζονται µε τις αρµόδιες
αρχές για την εγγραφή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών δια-
µεσολαβητών σε µητρώα, καθώς και την εφαρµογή σε αυτούς τους
διαµεσολαβητές των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4.
Ειδικότερα, οι συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές µπορούν
να εγγράφονται σε µητρώο από ασφαλιστική επιχείρηση ή από
ένωση ασφαλιστικών επιχειρήσεων υπό τον έλεγχο αρµόδιας αρχής.

Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να εφαρµόζουν την απαίτηση που
αναφέρεται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο σε όλα τα φυσικά
πρόσωπα τα οποία εργάζονται για µια επιχείρηση και ασκούν
δραστηριότητα ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης.

Στην περίπτωση νοµικού προσώπου, τα κράτη προβαίνουν στην
εγγραφή του και καταχωρούν επίσης στο µητρώο τα ονόµατα των
φυσικών προσώπων, µελών της διοίκησης, τα οποία είναι υπεύθυνα
για τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης.

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να δηµιουργήσουν περισσότερα του
ενός µητρώα για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµε-
σολαβητές, µε την προϋπόθεση ότι καθορίζουν τα κριτήρια
σύµφωνα µε τα οποία θα εγγράφονται οι διαµεσολαβητές.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη δηµιουργία ενός ενιαίου σηµείου
πληροφόρησης που θα επιτρέπει την εύκολη και ταχεία πρόσβαση
στα στοιχεία αυτών των διάφορων µητρώων τα οποία λειτουργούν
ηλεκτρονικά και ενηµερώνονται ανά πάσα στιγµή. Το εν λόγω
σηµείο πληροφόρησης επιτρέπει επίσης τον προσδιορισµό των
αρµόδιων αρχών κάθε κράτους µέλους που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο. Στο µητρώο αναφέρεται επίσης η
χώρα ή οι χώρες όπου ο διαµεσολαβητής ασκεί τις δραστηριότητές
του υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών.

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η εγγραφή των ασφαλιστικών
και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών σε µητρώο, συµπεριλαµβα-
νοµένων των συνδεδεµένων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, να γίνε-
ται υπό τον όρο ότι πληρούν τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προ-
σόντα του άρθρου 4.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν επίσης ώστε οι ασφαλιστικοί και αντα-
σφαλιστικοί διαµεσολαβητές, συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµέ-
νων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, που παύουν να πληρούν τις
προϋποθέσεις αυτές, να διαγράφονται από το µητρώο. Η ισχύς της
εγγραφής επανεξετάζεται τακτικά εκ µέρους της αρµόδιας αρχής.
Εφόσον είναι αναγκαίο, το κράτος µέλος καταγωγής ενηµερώνει το
κράτος υποδοχής για τη διαγραφή αυτή, µε όλα τα πρόσφορα
µέσα.

4. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να χορηγούν στον ασφαλιστικό ή
αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ένα έγγραφο το οποίο επιτρέπει σε
κάθε ενδιαφερόµενο να ελέγχει µε αναδροµή στο ή στα µητρώα που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 ότι ο διαµεσολαβητής είναι δεό-
ντως εγγεγραµµένος.

Το έγγραφο αυτό παρέχει τουλάχιστον τα πληροφοριακά στοιχεία
που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)
και, στην περίπτωση νοµικού προσώπου, το όνοµα ή τα ονόµατα
του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που αναφέρονται
στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Το κράτος µέλος απαιτεί να επιστρέφεται το εν λόγω έγγραφο στην
αρµόδια αρχή που το εξέδωσε όταν λήγει η εγγραφή του ασφαλι-
στικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή.

5. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που
έχουν εγγραφεί σε µητρώο µπορούν να αναλαµβάνουν και να
ασκούν τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής
διαµεσολάβησης στην Κοινότητα τόσο υπό καθεστώς ελεύθερης
εγκατάστασης όσο και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
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6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
να προσφεύγουν στις υπηρεσίες ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής
διαµεσολάβησης µόνο των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών δια-
µεσολαβητών που έχουν εγγραφεί σε µητρώο και των προσώπων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Άρθρο 4

Απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα

1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές κατέ-
χουν επαρκείς γενικές, εµπορικές και επαγγελµατικές γνώσεις και
ικανότητες, όπως καθορίζεται από το κράτος µέλος καταγωγής του
διαµεσολαβητή.

Τα κράτη µέλη καταγωγής δύνανται να διαφοροποιούν τις προϋ-
ποθέσεις που απαιτούνται, όσον αφορά τις επαγγελµατικές γνώσεις
και ικανότητες, ανάλογα µε τη δραστηριότητα του ασφαλιστικού
και αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και τα διατιθέµενα προϊόντα,
ιδίως εάν ο διαµεσολαβητής ασκεί κύρια δραστηριότητα άλλη από
την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
ο ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να ασκήσει δραστηριότητα ασφαλι-
στικής διαµεσολάβησης παρά µόνον εάν ένας ασφαλιστικός διαµε-
σολαβητής που πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου ή µια
ασφαλιστική επιχείρηση αναλαµβάνει στο ακέραιο την ευθύνη των
ενεργειών του.

Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι, για τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, η
ασφαλιστική επιχείρηση εξακριβώνει ότι οι γνώσεις και ικανότητες
των διαµεσολαβητών πληρούν τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου και, ενδεχοµένως, παρέχει κατάλληλη
κατάρτιση σε αυτούς τους διαµεσολαβητές η οποία αντιστοιχεί στις
απαιτήσεις τις σχετικές µε τα προϊόντα που προτείνουν οι εν λόγω
διαµεσολαβητές.

Τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόζουν την απαίτηση που
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σε όλα
τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε επιχείρηση και ασκούν τη
δραστηριότητα της ασφαλιστικής ή της αντασφαλιστικής διαµε-
σολάβησης. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ένα εύλογο ποσοστό
προσώπων από τη διοίκηση αυτών των επιχειρήσεων, τα οποία είναι
υπεύθυνα για τη διαµεσολάβηση όσον αφορά τα ασφαλιστικά
προϊόντα, καθώς και όλα τα άλλα πρόσωπα που συµµετέχουν άµεσα
στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση, να έχουν απο-
δεδειγµένα τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για την
άσκηση της δραστηριότητάς τους.

2. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές πρέπει
να έχουν καλή φήµη. Ως ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει να διαθέτουν
λευκό ποινικό µητρώο ή να πληρούν άλλη ισοδύναµη εθνική
απαίτηση όσον αφορά σοβαρά ποινικά αδικήµατα που συνδέονται
είτε µε εγκλήµατα κατά της περιουσίας είτε µε εγκλήµατα σχετικά
µε οικονοµικές δραστηριότητες και δεν θα πρέπει να έχουν κηρυχθεί
σε πτώχευση κατά το παρελθόν, εκτός αν έχουν αποκατασταθεί
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.

Τα κράτη µέλη δύνανται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, να επιτρέπουν στην ασφαλιστική
επιχείρηση να εξακριβώνει την καλή φήµη των ασφαλιστικών διαµε-
σολαβητών.

Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να εφαρµόζουν την απαίτηση του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου σε όλα τα φυσικά πρό-
σωπα που εργάζονται σε επιχείρηση και ασκούν δραστηριότητα
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης. Όµως, τα κράτη

µέλη µεριµνούν ώστε η διοίκηση των εν λόγω επιχειρήσεων και το
τυχόν άλλο προσωπικό που ασχολείται άµεσα µε την ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική διαµεσολάβηση να πληρούν την απαίτηση αυτή.

3. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές διαθέ-
τουν ασφάλιση επαγγελµατικής αστικής ευθύνης η οποία καλύπτει
το σύνολο του εδάφους της Κοινότητας, ή οποιαδήποτε άλλη
ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελ-
µατική αµέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1 000 000 ευρώ ανά
απαίτηση και 1 500 000 ευρώ συνολικά κατ' έτος για όλες τις
απαιτήσεις, εκτός εάν η εν λόγω ασφάλιση ή άλλη ανάλογη
εγγύηση παρέχεται ήδη από ασφαλιστική, αντασφαλιστική ή άλλη
επιχείρηση για λογαριασµό της οποίας ενεργεί ή από την οποία
εξουσιοδοτείται να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός δια-
µεσολαβητής, ή εάν η εν λόγω επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως
την ευθύνη για τις ενέργειες του διαµεσολαβητή.

4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την
προστασία των πελατών έναντι αδυναµίας του ασφαλιστικού διαµε-
σολαβητή να µεταβιβάσει το ασφάλιστρο στην ασφαλιστική επι-
χείρηση ή να µεταβιβάσει το ποσό της αποζηµίωσης ή να προβεί σε
επιστροφή ασφαλίστρων στον ασφαλιζόµενο.

Τα εν λόγω µέτρα µπορούν να λάβουν µία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες µορφές:

α) θέσπιση νοµοθετικών ή συµβατικών διατάξεων σύµφωνα µε τις
οποίες τα χρήµατα που καταβάλλει ο πελάτης στον διαµεσο-
λαβητή λογίζονται ως καταβληθέντα στην επιχείρηση, ενώ τα
χρήµατα που έχει καταβάλει η επιχείρηση στον διαµεσολαβητή
δεν λογίζονται ως καταβληθέντα στον πελάτη προτού αυτός τα
εισπράξει πραγµατικά·

β) απαίτηση από τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές να έχουν
χρηµατοοικονοµική ικανότητα που αντιστοιχεί, σε µόνιµη βάση,
στο 4 % των ετήσιων εισπραχθέντων ασφαλίστρων, µε ελάχιστο
όριο τα 15 000 ευρώ·

γ) απαίτηση να µεταβιβάζονται τα χρήµατα του πελάτη µέσω
αυστηρά διαχωρισµένων λογαριασµών πελατών, οι οποίοι δεν
µπορούν να χρησιµοποιούνται για την εξόφληση άλλων
πιστωτών σε περίπτωση πτώχευσης·

δ) απαίτηση σύστασης εγγυητικού κεφαλαίου.

5. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής και
αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης πρέπει να πληρούνται οι επαγγελ-
µατικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε µόνιµη
βάση.

6. Τα κράτη µέλη µπορούν να καταστήσουν αυστηρότερες τις
απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο ή να προσθέσουν άλλες
για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που
έχουν εγγραφεί σε µητρώο στην επικράτειά τους.

7. Τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 ανα-
θεωρούνται περιοδικά προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη
του ευρωπαϊκού δείκτη τιµών καταναλωτή όπως δηµοσιεύεται από
την Eurostat. Η πρώτη αναθεώρηση πραγµατοποιείται πέντε έτη
µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και
κάθε µετέπειτα αναθεώρηση πραγµατοποιείται πέντε έτη µετά την
προηγούµενη.

Οι προσαρµογές είναι αυτόµατες. Το βασικό ποσό σε ευρώ αυξάνε-
ται κατά το ποσοστό µεταβολής του προαναφερόµενου δείκτη κατά
την περίοδο µεταξύ της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και
της ηµεροµηνίας της πρώτης αναθεώρησης ή µεταξύ της ηµεροµη-
νίας της τελευταίας αναθεώρησης και της ηµεροµηνίας της νέας
αναθεώρησης και στρογγυλοποιείται προς το επόµενο ακέραιο
ευρώ.
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Άρθρο 5

∆ιατήρηση των κεκτηµένων δικαιωµάτων

Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι τα άτοµα εκείνα που,
πριν από τον Σεπτέµβριο 2002, ασκούσαν τη δραστηριότητα του
διαµεσολαβητή, είχαν εγγραφεί σε µητρώο και είχαν επίπεδο κατάρ-
τισης και εµπειρίας ανάλογο προς αυτό που απαιτείται από την
παρούσα οδηγία εγγράφονται αυτόµατα στο µητρώο που θα
δηµιουργηθεί, αφ' ης στιγµής εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που
ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4.

Άρθρο 6

Κοινοποίηση της εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών σε
άλλα κράτη µέλη

1. Κάθε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ο
οποίος προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητές του για πρώτη
φορά σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη υπό καθεστώς ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών ή υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης
ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους κατα-
γωγής.

Εντός προθεσµίας ενός µηνός µετά την κοινοποίηση αυτή, οι εν
λόγω αρµόδιες αρχές γνωστοποιούν στις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών υποδοχής που το επιθυµούν την πρόθεση του ασφα-
λιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και ενηµερώνουν ταυ-
τόχρονα τον ενδιαφερόµενο διαµεσολαβητή.

Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής µπορεί να
αρχίσει τη δραστηριότητά του ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία κατά
την οποία ενηµερώθηκε από τις αρµόδιες αρχές του κράτους
µέλους καταγωγής για την κοινοποίηση που προβλέπεται στο
δεύτερο εδάφιο. Ωστόσο, ο διαµεσολαβητής µπορεί να αρχίσει
αµέσως τη δραστηριότητά του αν το κράτος µέλος υποδοχής δεν
επιθυµεί να λαµβάνει τη σχετική γνωστοποίηση.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή την επιθυµία
τους να ενηµερώνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Η Επιτροπή
ενηµερώνει σχετικά όλα τα κράτη µέλη.

3. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής µπορούν
να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να δηµοσιοποιούν µε τον
κατάλληλο τρόπο τους όρους υπό τους οποίους πρέπει να ασκού-
νται, προς το γενικό συµφέρον, οι εν λόγω επιχειρηµατικές δραστη-
ριότητες στο έδαφός τους.

Άρθρο 7

Αρµόδιες αρχές

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρµόδιες αρχές που είναι επιφορ-
τισµένες µε την εξασφάλιση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.
Ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά, αναφέροντας την ενδεχόµενη
κατανοµή αυτών των καθηκόντων.

2. Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι
είτε δηµόσιες αρχές είτε οργανισµοί που αναγνωρίζονται από το
εθνικό δίκαιο ή από δηµόσιες αρχές ρητώς εξουσιοδοτηµένες προς
τούτο από το εθνικό δίκαιο. ∆εν πρέπει να είναι ασφαλιστικές ή
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

3. Οι αρµόδιες αρχές διαθέτουν όλες τις εξουσίες που είναι
αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κάθε κράτος
µέλος µεριµνά, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της µιας
αρµόδιες αρχές στο έδαφός του, για την στενή συνεργασία µεταξύ
τους προκειµένου να εκπληρώνουν αποτελεσµατικά τα αντίστοιχα
καθήκοντά τους.

Άρθρο 8

Κυρώσεις

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις σε περί-
πτωση άσκησης της δραστηριότητας του ασφαλιστικού ή αντασφα-
λιστικού διαµεσολαβητή από πρόσωπο που δεν έχει εγγραφεί σε
σχετικό µητρώο κράτους µέλους και δεν αναφέρεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2.

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις έναντι των
ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν
τις υπηρεσίες ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης
προσώπων που δεν έχουν εγγραφεί σε σχετικό µητρώο κράτους
µέλους και δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις σε περί-
πτωση που ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής
δεν συµµορφώνεται µε τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

4. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εξουσία των κρατών µελών
υποδοχής να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη ή τον
κολασµό πράξεων που διαπράττονται στο έδαφός τους, οι οποίες
είναι αντίθετες προς νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που
έχουν θεσπισθεί προς το γενικό συµφέρον. Η εξουσία αυτή περι-
λαµβάνει τη δυνατότητα των εν λόγω κρατών µελών να εµποδίσουν
τους παρανοµήσαντες ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσο-
λαβητές να ασκήσουν περαιτέρω δραστηριότητες στο έδαφός τους.

5. Τυχόν θεσπιζόµενα µέτρα που συνεπάγονται κυρώσεις ή
περιορισµούς των δραστηριοτήτων ενός ασφαλιστικού ή αντασφαλι-
στικού διαµεσολαβητή πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογηµένα και
να γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόµενο διαµεσολαβητή. Κατά των
µέτρων αυτών µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των δικαστη-
ρίων του κράτους µέλους που τα θέσπισε.

Άρθρο 9

Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών

1. Οι αρµόδιες αρχές των διαφόρων κρατών µελών συνεργάζο-
νται προκειµένου να εξασφαλίζουν την ορθή εφαρµογή των διατά-
ξεων της παρούσας οδηγίας.

2. Οι αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε
τους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές στους
οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8
παράγραφος 3, ή µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγρα-
φος 4, οι δε πληροφορίες αυτές ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα
τη διαγραφή από το µητρώο των διαµεσολαβητών. Επιπλέον, οι
αρµόδιες αρχές µπορούν να ανταλλάσσουν κάθε σχετική πληρο-
φορία µετά από αίτηση µιας από τις αρχές αυτές.
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3. Όλα τα πρόσωπα που υποχρεούνται να λαµβάνουν ή να παρέ-
χουν πληροφορίες σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία οφείλουν να
τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο, όπως ορίζεται στο άρθρο 16
της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992,
για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας
ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/
357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφά-
λειας ζωής) (1) και στο άρθρο 15 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 10ης Νοεµβρίου 1992, για το συντονισµό των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν
την πρωτασφάλιση ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 79/
267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία σχετικά µε την ασφάλεια
ζωής) (2).

Άρθρο 10

Καταγγελίες

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την καθιέρωση διαδικασιών οι οποίες
επιτρέπουν στους πελάτες και άλλους ενδιαφεροµένους, και ιδιαί-
τερα στις ενώσεις καταναλωτών, να υποβάλλουν καταγγελίες κατά
των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών. Σε κάθε
περίπτωση, παρέχονται απαντήσεις για τις καταγγελίες.

Άρθρο 11

Εξώδικη επίλυση διαφορών

1. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τη θέσπιση κατάλληλων και απο-
τελεσµατικών διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και προσφυγών
για την εξώδικη επίλυση διαφορών µεταξύ των ασφαλιστικών διαµε-
σολαβητών και των πελατών, χρησιµοποιώντας, κατά περίπτωση,
ήδη υφιστάµενους φορείς.

2. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τους φορείς αυτούς να συνεργά-
ζονται στην επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Άρθρο 12

Πληροφορίες που παρέχει ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής

1. Πριν από τη σύναψη της αρχικής ασφαλιστικής σύµβασης
και, εν ανάγκη, κατά την τροποποίηση ή την ανανέωσή της, ο ασφα-
λιστικός διαµεσολαβητής παρέχει στον πελάτη τις ακόλουθες
τουλάχιστον πληροφορίες:

α) την ταυτότητα και διεύθυνσή του·

β) το µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος και τα µέσα για την
εξακρίβωση της εγγραφής του·

γ) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετοχή του που υπερβαίνει το
10 % των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου συγκεκριµένης
ασφαλιστικής επιχείρησης·

δ) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετοχή συγκεκριµένης ασφαλι-
στικής επιχείρησης ή µητρικής επιχείρησης συγκεκριµένης ασφα-
λιστικής επιχείρησης που υπερβαίνει το 10 % των δικαιωµάτων
ψήφου ή του κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή·

ε) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10, οι οποίες
επιτρέπουν στους πελάτες και άλλους ενδιαφεροµένους να
υποβάλλουν καταγγελίες για τους ασφαλιστικούς και αντασφα-
λιστικούς διαµεσολαβητές και, ενδεχοµένως, για τις εξώδικες
διαδικασίες καταγγελίας και προσφυγής που αναφέρονται στο
άρθρο 11.

Επιπλέον, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ενηµερώνει τον
πελάτη, όσον αφορά την προτεινόµενη σύµβαση, για το κατά
πόσον:

i) παρέχει συµβουλές βάσει της υποχρέωσης της παραγράφου
2 να παρέχει αµερόληπτη ανάλυση, ή

ii) έχει συµβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες ασφαλι-
στικής διαµεσολάβησης αποκλειστικά µε µία ή περισσότερες
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, µετά από
αίτηµα του πελάτη, τον ενηµερώνει για τις επωνυµίες των εν
λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή

iii) δεν έχει συµβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες
ασφαλιστικής διαµεσολάβησης αποκλειστικά µε µία ή περισ-
σότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δεν παρέχει συµ-
βουλές βάσει της υποχρέωσης της παραγράφου 2 να παρέ-
χει αµερόληπτη ανάλυση. Στην περίπτωση αυτή, µετά από
αίτηµα του πελάτη, τον ενηµερώνει για τις επωνυµίες των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε τις οποίες δύναται να ασκεί
και όντως ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες.

Για τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται ότι µια συγκεκριµένη πληρο-
φορία παρέχεται µόνο µετά από αίτηµα του πελάτη, ο πελάτης
ενηµερώνεται σχετικά µε το δικαίωµά του να ζητεί την πληροφορία
αυτή.

2. Όταν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής πληροφορεί τον
πελάτη ότι παρέχει συµβουλές βάσει αµερόληπτης ανάλυσης, οφεί-
λει να τις παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκούς αριθµού ασφαλιστικών
συµβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να
συστήσει, σύµφωνα µε επαγγελµατικά κριτήρια, την ασφαλιστική
σύµβαση που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του
πελάτη.

3. Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύµβασης ασφάλισης, ο
ασφαλιστικός διαµεσολαβητής πρέπει τουλάχιστον, βάσει ιδίως των
πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο πελάτης, να διευκρινίζει τις
απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη καθώς και τους λόγους
στους οποίους βασίζονται οι συµβουλές που δίδονται στον πελάτη
σχετικά µε συγκεκριµένο ασφαλιστικό προϊόν. Οι διευκρινίσεις
αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον σύνθετο χαρακτήρα της
προτεινόµενης ασφαλιστικής σύµβασης.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2,
και 3 δεν χρειάζεται να παρέχονται όταν ο ασφαλιστικός διαµεσο-
λαβητής διαµεσολαβεί στην ασφάλιση µεγάλων κινδύνων, ούτε στην
περίπτωση διαµεσολάβησης αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών.

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν σε ισχύ ή να εισάγουν
αυστηρότερες διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις της προβλεπό-
µενης στην παράγραφο 1 πληροφόρησης, εφόσον οι διατάξεις
αυτές είναι συµβατές µε το κοινοτικό δίκαιο.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εθνικές διατάξεις
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

Η Επιτροπή, προκειµένου να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο διαφάνειας
µε κάθε κατάλληλο µέσο, φροντίζει ώστε οι κοινοποιούµενες σε
αυτήν πληροφορίες σχετικά µε τις εθνικές διατάξεις να κοινοποιού-
νται επίσης στους καταναλωτές και τους ασφαλιστικούς διαµεσο-
λαβητές.
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(1) ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 290 της 17.11.2000, σ. 27).

(2) ΕΕ L 360 της 9.12.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.



Άρθρο 13

Όροι ενηµέρωσης

1. Κάθε πληροφορία που πρέπει να παρέχεται στους πελάτες
σύµφωνα µε το άρθρο 12 γνωστοποιείται:

α) γραπτώς ή επί άλλου σταθερού υποθέµατος διαθέσιµου και προ-
σιτού στον πελάτη·

β) µε σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητή από τον
πελάτη·

γ) σε επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους της ασφαλιστικής
υποχρέωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα έχουν συµφωνήσει
µεταξύ τους οι αντισυµβαλλόµενοι.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), οι
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 µπορούν να παρέχο-
νται προφορικά εφόσον το ζητήσει ο πελάτης ή εάν απαιτείται
άµεση κάλυψη. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες παρέχονται
στον πελάτη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 αµέσως µετά τη
σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης.

3. Στην περίπτωση ασφάλισης µέσω τηλεφώνου, οι πληροφορίες
που δίδονται προηγουµένως στον πελάτη συνάδουν προς τους κοι-
νοτικούς κανόνες που διέπουν την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµα-
τοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Επιπλέον, παρέ-
χονται στον πελάτη πληροφορίες σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
αµέσως µετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

∆ικαίωµα προσφυγής στα δικαστήρια

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να είναι δυνατή η προσφυγή στα
δικαστήρια κατά των αποφάσεων που λαµβάνονται σε σχέση µε
τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, τους αντασφαλιστικούς διαµε-
σολαβητές ή τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις δυνάµει των νοµοθε-
τικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που θεσπίζονται
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 15

Κατάργηση οδηγίας

Η οδηγία 77/92/ΕΟΚ καταργείται από την ηµεροµηνία που αναφέ-
ρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1.

Άρθρο 16

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες, νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία πριν από τις 15 Ιανουαρίου 2005. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Αυτές οι διατάξεις, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της ανα-
φοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που θεσπί-
ζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Στην ανα-
κοίνωση αυτή περιλαµβάνουν και πίνακα ο οποίος υποδεικνύει τις
εθνικές διατάξεις που αντιστοιχούν στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 18

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 2002.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. C. SCHMIDT
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