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                                                                                                Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τους κινδύνους που ελλοχεύει η μη ενιαία και καθολική διαδικασία ενσωμάτωσης 

των συμβατικών ρυθμίσεων από τον κλάδο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων,  που 

αφορούν τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 

επισημαίνει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας.  
 

Το θέμα συζητήθηκε πρόσφατα σε συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της 

ΚΕΕ, καθώς υπάρχει η διάχυτη ανησυχία ότι η ισχύς του «δυνατού» μπορεί να επιβάλει 

τη συναίνεση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στη συρρίκνωση των νόμιμων 

δικαιωμάτων τους.  
 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας υπήρξε παρούσα στην προετοιμασία 

του αντίστοιχου νομικού πλαισίου με τη συμμετοχή της στη νομοπαρασκευαστική και 

είναι ξεκάθαρο ότι κάθε συμβατική ρύθμιση που διέπει σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών 

και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, απαιτείται να παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας 

των αντισυμβαλλόμενων, που ο νόμος ορίζει. Οτιδήποτε υστερεί ως προς την 

αποτελεσματικότητά του, μπορεί να εκληφθεί ως απόπειρα παράκαμψης του πλαισίου 

που θέτει ο νόμος, ως απειλή για την υγιή επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα 

αποτρεπτικό στη δημιουργία σχέσεων συναλλακτικής εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών 

του ασφαλιστικού κλάδου.  
 

Τέτοιες πρακτικές είναι απολύτως ανοίκειες προς την καλώς εννοούμενη 

συναλλακτική πίστη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές από τον 

εθνικό και ενωσιακό νομοθέτη. Οπωσδήποτε, δε, η Πολιτεία εφόσον διαπιστώσει 

πρακτικές ευθέως αποκλίνουσες από τις τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις, οφείλει 

άμεσα να αποκαταστήσει την κανονικότητα.  
 

Στο πλαίσιο αυτό, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων συμφωνεί με το περιεχόμενο 

της επιστολής του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών για την προστασία των μελών 

του, εν προκειμένω ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, προς την διοίκηση της ασφαλιστικής 

εταιρείας ΝΝ Hellas, ζητώντας της να εφαρμόσει  τα όσα ορίζονται στον νέο νόμο 

(4583/18) που αφορά στο επάγγελμα, καθώς υπάρχουν διαμαρτυρίες.  
 

Συγκεκριμένα, στην σύμβαση της εταιρείας με το αποκλειστικό της δίκτυο δεν 

αποτυπώνεται ευκρινώς αυτό που ορίζει η νομοθεσία σχετικά με την υποχρέωση 

καταβολής προμηθειών 3 έτη μετά, σε ενδεχόμενο λήξης συνεργασίας με ασφαλιστικό 

διαμεσολαβητή. 

 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες αυθαίρετες 

επικλήσεις και με βάση αυτές να στερείται από τον επαγγελματία ασφαλιστικό 

διαμεσολαβητή με τον οποίο διακόπτει την σχέση της το δικαίωμα αμοιβής για το 

χαρτοφυλάκιό του το οποίο παραμένει στην εταιρεία. Εξάλλου αυτό ορίζεται με 

σαφήνεια στην νέα νομοθεσία.  

 

Κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα διακοπής συνεργασίας, όμως, τα Επιμελητήρια 

στέκονται αντίθετα στην όποια προσπάθεια, με οποιονδήποτε τρόπο, στέρησης των 

προμηθειών του κάθε επαγγελματία.  


