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Εισαγωγή
Η Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ (εφ’ εξής «Υδρόγειος») στα πλαίσια των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων εφαρμόζει τη Πολιτική αναφορικά με την Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (Insurance
Distribution Directive IDD), όπου περιγράφεται ο σκοπός της νέας οδηγίας και οι αντίστοιχες επί μέρους διαδικασίες
συμμόρφωσης όσο αναφορά την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων τόσο από το προσωπικό όσο και από τους
συνεργάτες της Εταιρείας.
Σκοπός της εν λογω Πολιτικής είναι να παράσχει στρατηγική καθοδήγηση στα στελέχη, το προσωπικό μα και τους
συνεργάτες της Υδρογείου για την σωστή διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρείας καθώς και να υπάρχει
συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 Νόμος 4583/2018 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Η
Πολιτική τυγχάνει τακτικής ανασκόπησης και αναθεωρείται και επικαιροποιείται σε περίπτωση μείζονων αλλαγών
ή/και οδηγιών της Εφόρου Ασφαλίσεων, καθώς και σε περιπτώσεις σημαντικών μεταβολών στα ασφαλιστικά
προϊόντα, από τα οποία τυχόν προκύπτουν αλλαγές βάση νέων αναγκών της αγοράς ή νέες ευκαιρίες βελτίωσης των
ασφαλιστικών προϊόντων.
Η εν λόγω Πολιτική βασίστηκε στα νέα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 Νόμος
4593/2018 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων η οποία απαιτεί από 01/10/2018 όπως υπάρχει
τυποποιημένο μορφότυπο παρουσίασης έγγραφου πληροφοριών για κάθε ασφαλιστικό προϊόν (IPID), καθώς και
εποπτεία και διακυβέρνηση που πρέπει να χρήζουν τα ασφαλιστικά προϊόντα για την ασφαλιστική επιχείρηση και
διανομείς των ασφαλιστικών προϊόντων.
Τα στελέχη, το προσωπικό και οι συνεργάτες της Εταιρείας οφείλουν να εφαρμόζουν και να συμβουλεύονται
ανελλιπώς την Πολιτική Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων σε κάθε απόφασή τους, που αφορά ή μπορεί να
επηρεάσει, άμεσα ή έμμεσα, την διανομή ή/και διεκπεραίωση των εργασιών όσο αναφορά τα ασφαλιστικά προϊόντα
της Εταιρείας. Σε περίπτωση παράκλησης και/ή παραβίασης της Πολιτικής, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει
κυρώσεις.
Στόχος της αναθεωρημένης νομοθεσίας
Η οδηγία ΕΕ/97/2016 και το νομοσχέδιο που τροποποιεί τους ‘Περί Ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών
και άλλων συναφών θεμάτων νόμους του 2016 & 2017’ στόχο έχει να:






Αντιμετώπιση των παραπόνων των καταναλωτών,
‘Διόρθωση’ των εποπτικών διαδικασιών και εργαλείων,
Προσυμβατική Ενημέρωση,
Εκπαίδευση των διαμεσολαβητών, και
Έντυπα πληροφοριών.

Σημειώνεται πως τα νέα μέτρα διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου τόσο για το προϊόν όσο και για τις
εταιρείες, τους διαμεσολαβητές αλλά και τους υπαλλήλους τους. Σκοπός τους να προστατεύσουν το συμφέρον του
καταναλωτή, την ορθή διαχείριση συστημάτων κινδύνου και πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων αλλά και να
βοηθήσουν ως προς τον καλύτερο σχεδιασμό στη διανομή / διαμεσολάβηση του ασφαλιστικού προϊόντος.
Σκοπός
Η εν λογω Πολιτική καθοδηγεί τη λήψη αποφάσεων σε όλες τις βαθμίδες Διοίκησης και αποτελεί αποτελεσματικό
μέσο για την εποπτεία και διακυβέρνηση των ασφαλιστικών προϊόντων τόσο από την Εταιρεία όσο και από τους
διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων ως αυτά προνοεί η αναθεωρημένη νομοθεσία. Τα ακόλουθα θέματα εξετάζονται
από το παρόν εγχειρίδιο:
1. Συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.
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2. Κατηγορίες Διαμεσολάβησης
3. Εγγραφή σε μητρώο και προϋποθέσεις δραστηριότητας
4. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
5. Εκπαίδευση και καταλληλότητα
6. Σύμβαση διανομής
7. Δεοντολογία και σύγκρουση συμφερόντων
8. Προσυμβατική ενημέρωση και εξειδικευμένη σύσταση στη συμβουλή
9. Έντυπα
10. Κυρώσεις
11. Επιμέρους διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούνται από έκαστο τμήμα της Εταιρείας και της διαδικασίας
εσωτερικών ελέγχων προς την σωστή λειτουργία της πολιτικής.
1. Συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
Η Υδρόγειος δεσμεύεται για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και γενικά
τις πρόνοιες που απορρέουν από τους κανονισμούς που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (όπως τον Κανονισμό
ΕΕ/97/2016) και το νομοσχέδιο που τροποποιεί τους ‘Περί ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και άλλων
συναφών θεμάτων νόμους του 2016 & 2017’.
Η Διοίκηση της Εταιρείας μεριμνά ώστε όλα τα μέλη του προσωπικού να γνωρίζουν τις απορρέουσες από τη
νομοθεσία υποχρεώσεις τους σχετικά με την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Εάν διαπιστωθεί ασάφεια και/ή
ελλείψεις στην παρούσα πολιτική άμεση γραπτή ενημέρωση αποστέλλεται στον Επικεφαλή της Λειτουργιάς Διανομής
Ασφαλιστικών Προϊόντων. Περεταίρω για οποιαδήποτε συμβουλή και/ή καθοδήγηση αναφορικά με την διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων καθώς και για αναφορά οποιουδήποτε περιστατικού αποστέλλεται γραπτό αίτημα και/ή
αναφορά στον Επικεφαλή της Λειτουργιάς Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και στον Αναπληρωτή του.
Έγκριση και επικαιροποίηση της Πολιτικής
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το αρμόδιο όργανο για την έγκριση της εν λόγω πολιτικής που εφαρμόζει η
Εταιρεία. Η ισχύς της αρχίζει από την ημέρα που αυτή εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι
την μεταγενέστερη επικαιροποίηση της. Η επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής καθώς και η καθημερινή
παρακολούθηση συμμόρφωσης με τις διαδικασίες έγκειται στον Επικεφαλή της Λειτουργιάς Διανομής Ασφαλιστικών
Προϊόντων και στον Αναπληρωτή του.
Συνεχής Επικαιροποίηση
Η παρούσα πολιτική επικαιροποιείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή όποτε κρίνεται δέον από τον Επικεφαλή της
Λειτουργιάς Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και τίθεται προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, τηρώντας εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για συνεχή
επαλήθευση της επιχειρησιακής τεκμηρίωσης, για την διασφάλιση ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες αντανακλούν τις
απαραίτητες κανονιστικές απαιτήσεις και επιχειρηματικές αλλαγές ή διαδικασίες.
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Ευθύνες
Όλοι οι εργοδοτούμενοι της Εταιρείας, οι οποίοι ασχολούνται με την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, ασφαλιστικοί
διαμεσολαβητές και συνεργάτες έχουν ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών προς συμμόρφωση με την
αναθεωρημένη νομοθεσία. Κάθε τμήμα της Εταιρείας που χειρίζεται θέματα όσο αναφορά την διανομή ασφαλιστικών
προϊόντων διασφαλίζει ότι η παρούσα πολιτική και διαδικασίες κατοπτρίζουν τα πρότυπα του νόμου καθώς και της
παρούσα συμπληρωματικής και βοηθητικής πολιτικής της Εταιρείας.
2. Κατηγορίες Διαμεσολάβησης (Εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο
383 νομοσχεδίου)







Ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί πράκτορες
Μεσίτες ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων
Ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί μεσάζοντες
Ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί σύμβουλοι
Συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι
Δευτερεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητές

Ειδικότερα:







Ασφαλιστικός Πράκτορας – ορισμός, εργασίες που ασκεί, υποχρεώσεις – Άρθρα 364 & 365
Μεσίτης Ασφαλίσεων – ορισμός, εργασίες που ασκεί, νομική και οικονομική ανεξαρτησία, υποχρεώσεις –
Άρθρα 366 & 367
Ασφαλιστικός Μεσάζοντας – ορισμός, δραστηριότητες και εργασίες διανομής – Άρθρο 368
Ασφαλιστικός Σύμβουλος – ορισμός, εργασίες – Άρθρο 369
Συνδεδεμένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος – ορισμός, εργασίες – Άρθρο 370
Δευτερεύουσες Δραστηριότητας Διαμεσολαβητής – ορισμός, δυνατότητες, ευθύνες, απαγορεύσεις – Άρθρο
371

Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι τους και οι υπάλληλοι νομικών
προσώπων διαμεσολαβητών που συμμετέχουν στη διανομή καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο του Εφόρου για
παρακολούθηση και εποπτεία των απαιτούμενων προσόντων τους. Επίσης η Εταιρεία έχει υποχρέωση όπως εντος του
πρώτου τριμήνου κάθε έτους υποβάλει κατάσταση με τους υπαλλήλους οι οποίοι συμμετέχουν άμεσα στη διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων. Βάση της αναθεωρημένης νομοθεσίας όλοι οι προαναφερόμενοι οφείλουν σε όλα τα
έγγραφα που εκδίδουν να αναφέρουν την ιδιότητα τους και τον αριθμό πιστοποιητικού εγγραφής που κατέχουν.
3. Εγγραφή σε Μητρώο και Προϋποθέσεις Δραστηριότητας
Όλοι οι ασφαλιστικοί διανομείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα μητρώα που προβλέπονται αναλόγως
της ιδιότητας τους (οι ήδη εγγεγραμμένοι θεωρούνται ότι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις). Ο πιο
κάτω πίνακας δείχνει αναλυτικά τα μητρώα εγγραφής φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν διαμεσολάβηση
και τηρούνται από τον Έφορο ως προνοεί το Άρθρο 383 της αναθεωρημένης νομοθεσίας (Κυπριακή Δημοκρατία ως
κράτος καταγωγής):
Φυσικά Πρόσωπα
1. Μητρώο
Ασφαλιστικών
Πρακτόρων,
Ασφαλιστικών Μεσαζόντων και Ασφαλιστικών
Συμβούλων
2. Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων
3. Μητρώο
Συνδεδεμένων
Ασφαλιστικών
Συμβούλων
4. Μητρώο
Δευτερεύουσας
Δραστηριότητας

Νομικά Πρόσωπα
1.Μητρωο Εταιρειών Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης,
Εταιρειών Ασφαλιστικών Μεσαζόντων και Εταιρειών
Ασφαλιστικών Συμβούλων.
2.Μητρωο Εταιρειών Ασφαλειομεσιτών
3.Μητρωο Εταιρειών Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών
Συμβούλων
4.Μητρωο Εταιρειών Δευτερεύουσας Δραστηριότητας
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Διαμεσολαβητών

Διαμεσολαβητών.

Ειδικότερα:






Η εγγραφή στα Μητρώα γίνεται μετά από υποβολή αίτησης.
Ο Έφορος διατηρεί επιγραμμικό σύστημα υποβολής αίτησης.
Ο Έφορος καταρτίζει ενιαίο σημείο πληροφόρησης για όλα τα Μητρώα το οποίο επιτρέπει την ταχεία και
εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες από τα εν λόγω Μητρώα.
Δικαίωμα πρόσβασης, προϋποθέσεις εγγραφής φυσικών και νομικών προσώπων, ειδικές προϋποθέσεις
εγγραφής για διαμεσολαβητές τρίτης χώρας – Άρθρα 383 – 389.
Αίτηση εγγραφής.

Σημειώνεται ότι ο Έφορος μπορεί να απορρίψει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο εφόσον δεν συντρέχουν όλες οι
απαιτήσεις εγγραφής παραθέτοντας τους λόγους που δικαιολογούν την απόρριψη της. Η απόφαση του Εφόρου δύναται
να προσβληθεί απευθείας με προσφυγή δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος. Επίσης ο Έφορος μπορεί να
προβεί και στην διαγραφή προσώπων από τα Μητρώα όταν:






Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής, δεν πληρούνται πλέον.
Σε περίπτωση που δόθηκαν ψευδείς, εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες για τα έγγραφα που
κατατέθηκαν.
Σε περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεων / όρων για την εγγραφή σε Μητρώο.
Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για το προβλεπόμενο για ποινικό αδίκημα.
Σε περίπτωση μη συνετής και αντιδεοντολογικής άσκησης καθηκόντων κλπ.

Σημειώνεται ότι η απόφαση του Εφόρου για διαγραφή από Μητρώο, συνοδεύεται από δημόσια ανακοίνωση σε δυο (2)
ή περισσότερες εγχώριες εφημερίδες, ή με δημοσιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο ο Έφορος που
αναφέρει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ευθύνεται και τη φύση της παράβασης.
4. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές υποχρεούνται να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης κατά τα οριζόμενα
με το Άρθρο 386, σε περίπτωση που το πρόσωπο είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, αντασφαλιστικός
διαμεσολαβητής ή δευτερεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητής. Η εν λογω ασφάλιση θα πρέπει να είναι σε ισχύ
(εντος Ε.Ε. για επαγγελματική αμέλεια τουλάχιστον για 1.200.000 EUR ανά απαίτηση και 1.850.000 EUR συνολικά
κατά έτος για όλες τις απαιτήσεις).
5. Εκπαίδευση και Καταλληλότητα
Μα βάση το Άρθρο 361 της αναθεωρημένης νομοθεσίας οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να έχουν την
απαραίτητη ικανότητα και καταλληλότητα για την άσκηση των εργασιών τους.
Ως εκ τούτου ένα πρόσωπο είναι ικανό και κατάλληλο όταν:
1. Διαθέτει κατάλληλες επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες για την εκτέλεση των εργασιών του και την
άσκηση των καθηκόντων του επαρκώς, ανάλογα με τις εργασίες που προτίθεται να ασκεί και διαθέτει τα
απαιτούμενα προσόντα.
2. Συμμορφώνεται προς τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων που
καθορίζονται στο Έκτο Παράρτημα του Νομοσχεδίου (15 ώρες επαγγελματικής κατάρτισης).
3. Συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη.
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4. Επαρκές από πλευράς ακεραιότητας και χαίρει καλής φήμης.
Σημειώνεται ότι με βάση το Άρθρο 361 ένα πρόσωπο δεν λογίζεται κατάλληλο όταν:
6. Δεν διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο
7. Εάν καταδικάστηκε οποτεδήποτε για πλαστογραφία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια,
εκβίαση, δωροδοκία, λαθρεμπορία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, φόνο εκ προμελέτης,
ανθρωποκτονία, βιασμό, αδικήματα ηθικής αισχρότητας ή άλλα συναφή προς τα ανωτέρω ποινικά αδικήματα.
8. Εάν κηρύχτηκε σε πτώχευση και δεν έχει αποκατασταθεί.
Επιπλέον το Άρθρο 361 ξεκαθαρίζει ότι οι Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις
διαμεσολάβησης, περιλαμβανομένης και της δευτερεύουσες δραστηριότητες όπως οι προαναφερόμενες απαιτήσεις
ικανότητας και καταλληλότητας πληρούνται από τους Διευθύνοντες και τα πρόσωπα που ασχολούνται άμεσα με την
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.
5.1 Απαιτήσεις για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη
Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών ή/και αντασφαλιστικών προϊόντων ως
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ή δευτερεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητές, καθώς και οι υπάλληλοι
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, δευτερεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητή ή ασφαλιστικής επιχείρησης οι οποίοι
άμεσα συμμετέχουν στη διανομή συμμορφώνονται προς τις πιο κάτω απαιτήσεις για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση
και εξέλιξη κατά την έννοια της παραγράφου (γ) εδαφίου (2) του άρθρου 361 του Νόμου:
(α) Για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών ισχύουν τα
ακόλουθα:
i.

ii.

Δέκα (10) ώρες βασική εκπαίδευση ετησίως, προσφερόμενη από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΙΚ)
ή από πανεπιστήμια, επαγγελματικά σώματα, συνδέσμους, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισμούς ή αρχές
του κράτους.
Τουλάχιστον πέντε (5) ώρες κατάρτισης ετησίως για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές ασφάλισης Γενικής Φύσεως η οποία να αφορά εκπαίδευση για τα ασφαλιστικά προϊόντα της
κάθε ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης με την οποία συνεργάζεται ο ασφαλιστικός ή
αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής και η οποία προσφέρεται από τη σχετική ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση.

(β) Για τα πρόσωπα που εργάζονται σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης και
συμμετέχουν άμεσα στη διανομή ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων εφαρμόζονται κατ’αναλογία οι
πρόνοιες της υποπαραγράφου (α).
(γ) Για τα πρόσωπα που εργάζονται σε ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές και συμμετέχουν άμεσα στη διανομή
ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ισχύουν τα ακόλουθα:
i.
ii.

Τουλάχιστον δέκα (10) ώρες βασική κατάρτιση ετησίως προσφερόμενες σύμφωνα με τις πρόνοιες της
υποπαραγραφου (i) της παραγράφου (α) και
Τουλάχιστον πέντε (5) ώρες εκπαίδευσης ετησίως για ασφάλιση Γενικής Φύσεως ή/και πέντε (5) ώρες ετησίως
ανάλογα με τα προϊόντα που διανέμουν, προσφερόμενη από την ασφαλιστική επιχείρηση.

(δ) Για τους δευτερεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητές και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι συμμετέχουν άμεσα
στην διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, τουλάχιστον πέντε (5) ώρες ετησίως για ασφάλιση Γενικής Φύσεως ανάλογα
με τα προϊόντα που διανέμουν.
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6.Σύμβαση Διανομής
Σύμφωνα με το Άρθρο 372 για την άσκηση δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ή διανομής
αντασφαλιστικών προϊόντων από ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, αντασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή δευτερεύουσας
δραστηριότητας διαμεσολαβητή, ανάλογα με την περίπτωση, εξαιρουμένης της άσκησης εργασιών μεσίτη
ασφαλίσεων, απαιτείται η προηγούμενη σύναψη σύμβασης διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ή διανομής
αντασφαλιστικών προϊόντων, αναλόγως της κατηγορίας διαμεσολάβησης.
7. Δεοντολογία & Σύγκρουση Συμφερόντων
Η Οδηγία, εκτός των άλλων, θέτει τις προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας την διανομής, επαγγελματικές και
οργανωτικές απαιτήσεις, αλλά και κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και παροχής πληροφοριών προς τους
πελάτες, όπως άλλωστε έκανε και το υπάρχων νομοθετικό πλαίσιο. Οριοθετεί αναλυτικότερα την πρόβλεψη για
συγκρούσεις συμφερόντων, ενισχύοντας τη διαφάνεια, και θέτει πρότυπα ενημέρωσης τόσο στη διανομή προϊόντων
ασφάλισης ζημιών, αλλά, ακόμη περισσότερο, στη διανομή επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση.
Βάση του Άρθρου 394 οι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από όλους τους
διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων είναι ως εξής:




Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, οφείλουν να ενεργούν πάντοτε με έντιμο, αμερόληπτο και επαγγελματικό
τρόπο, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών.
Οι διαφημίσεις από διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες είναι αμερόληπτες,
σαφείς και μη παραπλανητικές.
Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων δεν αμείβονται ούτε αμείβουν ή αξιολογούν την απόδοση των
υπαλλήλων τους κατά τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με το καθήκον τους να ενεργούν προς το συμφέρον
των πελατών τους και δεν προβαίνουν σε καμία ρύθμιση υπό τη μορφή αμοιβών, στόχων πωλήσεων ή υπό
άλλη μορφή που θα αποτελούσε κίνητρο για τους ίδιους ή τους υπαλλήλους τους να συστήσουν ένα
συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν σε πελάτη, ενώ ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων θα μπορούσε να
προσφέρει διαφορετικό ασφαλιστικό προϊόν το οποίο θα ικανοποιούσε καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη.

Επίσης απαγορεύεται να:










Παρουσιάζουν παραπλανητικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως προς το ισχύον τιμολόγιο & τους Όρους.
Υπόσχονται καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται, να αποκρύπτουν κινδύνους που φέρει ο πελάτης ή/και κόστος
που τον επιβαρύνει.
Δημιουργούν, αναπαράγουν και διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις.
Προσφέρουν εκπτώσεις ή άλλα ευεργετήματα σε στόχο τη σύναψη της ασφάλειας.
Διαφημίζουν εκπτώσεις, ωφελήματα ή παροχές που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και Όρους.
Διακρίνουν μεταξύ πελατών που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης.
Παραποιούν ή αλλοιώνουν τη μορφή και το περιεχόμενο εγγράφων που αφορούν την ασφαλιστική σύμβαση.
Εισπράττουν ασφάλιστρο χωρίς να προβαίνουν στις ενέργειες για τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Παραδίδουν στον πελάτη μη γνήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Προσυμβατική Ενημέρωση και Εξειδικευμένη Σύσταση στη Συμβουλή
Με βάση την ανανεωμένη νομοθεσία οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων έχουν υποχρέωση προσυμβατικής
πληροφόρησης του πελάτη ως εξής:
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Επεξηγούν στον πελάτη τους Όρους των συμβάσεων που προτείνουν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του,
διασφαλίζουν ότι η παρεχόμενη ενημέρωση είναι έγκαιρη, πλήρης, ορθή, επαρκής και κατάλληλη.
Επισημαίνουν τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής, ακύρωσης, ή εξαγοράς του συμβολαίου, τις εξαιρέσεις του
και τον ενημερώνουν για την υποχρέωση προκαταβολής του ασφαλίστρου ή της μη έγκαιρης καταβολής του.
Ενημερώνουν για τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας, χορηγώντας τα σχετικά έντυπα
με απόδειξη παραλαβής.
Ενημερώνουν τον πελάτη εάν παύσουν να ασκούν τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής διανομής.
Προωθούν μόνο προϊόντα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Κύπρο.

Επίσης ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι υπόχρεος όπως παρέχει στον πελάτη εγγράφως τις πιο κάτω
πληροφορίες εγκαίρως και πριν τη σύναψη της ασφάλισης:







Ταυτότητα, διεύθυνση, εγγεγραμμένη κατηγορία.
Αριθμό ειδικού Μητρώου και τον διαδικτυακό σύνδεσμο προς το ενιαίο σημείο πληροφόρησης ώστε ο
πελάτης να εξακριβώσει την εγγραφή.
Κατά πόσο παρέχει συμβουλές σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα.
Των διαδικασιών οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτιάσεις
για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και των διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
Κατά πόσο ο διαμεσολαβητής εκπροσωπεί τον πελάτη ή ενεργεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της
ασφαλιστικής επιχείρησης.
Εάν του έχει δοθεί εντολή είσπραξης ασφαλίστρων.

Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων πρέπει να δίνουν προσυμβατική ενημέρωση στο πελάτη εγκαίρως και πριν τη
σύναψη της ασφάλισης προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων:
Επιπλέον και η ασφαλιστική επιχείρηση έχει υποχρέωση με βάση την ανανεωμένη νομοθεσία να παρέχει
προσυμβατική ενημέρωση στους πελάτες ως εξής:




Της ταυτότητας της, της διεύθυνσης της και του γεγονότος ότι είναι εγγεγραμμένη ασφαλιστική επιχείρηση
στη Κύπρο με τις πρόνοιες του Κυπριακού δικαίου και των κανονισμών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά πόσο παρέχει συμβουλές σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα.
Των διαδικασιών οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτιάσεις
για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και των διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Με βάση το Άρθρο 394 οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν για τη σύγκρουση
συμφερόντων προσυμβατικά τους πελάτες ως ακολούθως:







Εάν κατέχει οποιαδήποτε συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση 10% και άνω.
Εάν ασφαλιστική επιχείρηση κατέχει συμμετοχή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή από 10% και άνω.
Σε σχέση με την προτεινόμενη σύμβαση:
- Εάν είναι μεσίτης, ότι παρέχει συμβουλή βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης.
- Εάν είναι ασφαλιστικός πράκτορας διανέμει προϊόντα μιας μόνο εταιρείας την επωνυμία αυτής και την
αποκλειστικότητα.
- Εάν ο ασφαλιστικός πράκτορας δραστηριοποιείται με περισσότερες εταιρείες, τα προϊόντα και τις
επωνυμίες αυτών.
Την φύση της αμοιβής σε σχέση με την ασφάλιση.
Σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης, εάν εργάζεται:
- Βάσει αμοιβής απευθείας από τον πελάτη.
- Βάσει προμήθειας κάθε είδους που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο.
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-

Βάσει άλλου τύπου αμοιβής.
Βάσει συνδυασμού οποιουδήποτε τύπου αμοιβής.

Επιπλέον κάθε ασφαλιστική επιχείρηση κοινοποιεί στον πελάτη της, εγκαίρως πριν από τη σύναψη ασφαλιστικής
σύμβασης, τη φύση της αμοιβής που λαμβάνουν οι υπάλληλοι της σε σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση. Επιπλέον ο
διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων προσδιορίζει, βάσει των πληροφοριών τις οποίες έλαβε από τον πελάτη, τις
απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη και παρέχει στον πελάτη αντικειμενικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό
προϊόν σε μορφή κατανοητή που να επιτρέπει στον πελάτη να λάβει ενημερωμένη απόφαση. Ο διανομέας
ασφαλιστικών προϊόντων παρέχει στον πελάτη εξατομικευμένη σύσταση, αναλόγως του προϊόντος. Όταν ο
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης και προσωπικής
ανάλυσης, οφείλει να τις παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκώς μεγάλου αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που
διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει προσωπικά, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, τη
σύμβαση ασφάλισης που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του πελάτη.
9. Έντυπα
Οι διατάξεις της IDD είναι γεγονός ότι προβλέπουν αυξημένες υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης, με στόχο τη
μεγαλύτερη διαφάνεια και την προστασία των καταναλωτών. Ως εκ τούτου σύμφωνα με την Οδηγία για την διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεούνται όπως προετοιμάσουν το λεγόμενο Έγγραφο
Πληροφοριών για το Ασφαλιστικό Προϊόν (IPID), το οποίο έχει ως στόχο να παρέχει σαφέστερες πληροφορίες για τα
προϊόντα ασφάλισης και συντάσσεται από τον παραγωγό του προϊόντος της ασφάλισης Γενικής Φύσεως.
Πρόκειται για το έγγραφο που πρέπει να έχουν όλοι οι ασφαλιστές, προκειμένου να παρέχουν βασικές πληροφορίες
προς τους εν δυνάμει πελάτες τους και δίνεται προσυμβατικά. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, το IPID πρέπει να
παρουσιάζεται σε δυο (2) σελίδες Α4 και μόνο κατ’εξαίρεση σε τρεις, και θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά
πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν. Ανάλογα με το κάθε ασφαλιστικό προϊόν, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η
αναφορά όλων των απαιτούμενων πληροφοριών στο ορισμένο από τις εφαρμοστέες διατάξεις μέγεθος (βλέπε
Παράρτημα II). Φυσικά γίνετε αναφορά των πιο σημαντικών υποχρεωτικών δεδομένων βάση νομοθεσίας. Για
περαιτέρω λεπτομέρειες ο πελάτης μπορεί πάντα να κάνει αναφορά στο ασφαλιστικό του συμβόλαιο.
Τι περιλαμβάνει το έγγραφο











Όνομα και λογότυπο της Εταιρείας
Αναφορά σε πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες
Τι ασφαλίζεται;
Τι δεν ασφαλίζεται;
Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Που είμαι καλυμμένος;
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Πότε και πώς πληρώνω;
Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

Επιπλέον η Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία έχει ετοιμάσει τα πιο κάτω έντυπα τα οποία και έχει κοινοποιήσει προς
όλους τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων με τους οποίους συνεργάζεται. Τα πιο κάτω έντυπα έχουν αναρτηθεί
και στον επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας για εύκολη πρόσβαση:


Έντυπο Πληροφόρησης Στοιχείων Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (Παράρτημα III) – σε αυτό το έντυπο ο
διαμεσολαβητής ενημερώνει τον πελάτη για τη φύση της αμοιβής σε σχέση με την ασφάλιση.
- Έντυπο Αναγκών Πελάτη (Παράρτημα IV), και
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Έντυπο Εξατομικευμένης Σύστασης (Παράρτημα V).

Ως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω πριν από τη σύναψη της ασφάλισης ο διανομέας (εγγράφως) πρέπει να:




Προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, βάσει των πληροφοριών που του παρέχει. Το
προτεινόμενο ασφαλιστικό προϊόν και κάθε προτεινόμενη ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη.
Επεξηγεί στον πελάτη τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊόντος με τρόπο αντικειμενικό και κατανοητό
ώστε να αποφασίσει αφού έχει ενημερωθεί επαρκώς για τις καλύψεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Επίσης
οφείλει να παραδίδει το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν σε χαρτί ή άλλο σταθερό μέσο και
να παρέχει συμβουλή για τους λόγους για την ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων.

Όροι Ενημέρωσης
Οι προαναφερόμενες πληροφορίες παρέχονται στον πελάτη εγγράφως, δωρεάν, στα Ελληνικά, με σαφήνεια και
ακρίβεια ώστε να είναι κατανοητές. Οι εν λογω πληροφορίες επιτρέπεται να παρέχονται:
1. Σε σταθερό μέσο (πλην του χαρτιού) εφόσον:
- Η χρήση του σταθερού μέσου είναι κατάλληλη στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης διανομέα –
πελάτη, και
- Έχει δοθεί η δυνατότητα επιλογής και ο πελάτης επέλεξε το σταθερό μέσο.
2. Μέσω ιστότοπου
- Εάν απευθύνεται προσωπικά στον πελάτη, ή
- Εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
o Η παροχή αυτών των πληροφοριών είναι κατάλληλη στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης διανομέα –
πελάτη
o Έχει συναινέσει
o Έχει ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου και το σημείο αυτού με τις σχετικές
πληροφορίες
o Οι πληροφορίες παραμένουν διαθέσιμες για όσο χρόνο είναι εύλογο να τις αναζητά ο πελάτης.
Σημειώνεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις ότι ο πελάτης έχει τακτική πρόσβαση στο internet =email
10. Κυρώσεις
(Αντ) ασφαλιστικός διαμεσολαβητής = Φυσικό Πρόσωπο
Κατ’ελάχιστον μια των παρακάτω:







Δημοσιοποίηση κυρώσεων
Επίπληξη
Προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το μητρώο
Αναστολή ή παύσης της Διοίκησης
Χρηματικό πρόστιμο μέχρι €700.000
Πρόστιμο έως ίσο και με το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που
αποφεύχθηκαν λογω της παράβασης.

(Αντ) ασφαλιστικός διαμεσολαβητής = Νομικό Πρόσωπο
Κατ’ελάχιστον μια των παρακάτω:
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Δημοσιοποίηση κυρώσεων
Επίπληξη
Προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το μητρώο
Αναστολή ή παύσης της Διοίκησης
Χρηματικό πρόστιμο μέχρι €5.000.000 ή μέχρι 5% του συνολικού Κ.Ε.
Πρόστιμο έως ίσο και με το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που
αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης.

11. Επιμέρους διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούνται από έκαστο τμήμα της Εταιρείας και της
διαδικασίας εσωτερικών ελέγχων προς την σωστή λειτουργία της πολιτικής.
Βάση της νέας νομοθεσίας όσο αφορά την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων η Υδρόγειος Ασφαλιστική υποχρεούται
όπως εγκρίνει, εφαρμόζει και αναθεωρεί τακτικά τις εσωτερικές πολιτικές και τις κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες
της καθώς παράλληλα διαθέτει την λειτουργία συμμόρφωσης για να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των
εγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών.
Προς τούτοις η Υδρόγειος Ασφαλιστική διατηρεί και τηρεί επικαιροποιημένα αρχεία με όλα τα συναφή στοιχειά σε ότι
αφορά τους υπαλλήλους της, και έχει κοινοποιήσει στον Έφορο το όνομα τόσο του Επικεφαλή της λειτουργίας όσο
και το όνομα του Αναπληρωτή της εν λογω λειτουργίας. Επίσης νοείται ότι γίνεται χρήση των υπηρεσιών μόνο
εγγεγραμμένων σε Μητρώο ασφαλιστικών διανομέων.
Τώρα όσο αφορά την εποπτεία των ασφαλιστικών προϊόντων και τις απαιτήσεις διακυβέρνησης με βάση την νέα
νομοθεσία περί διανομής ασφαλιστικών προϊόντων τόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες όσο και οι διαμεσολαβητές οι
οποίοι δημιουργούν το ασφαλιστικό προϊόν προς πώληση σε πελάτες, οφείλουν να διαθέτουν, χρησιμοποιούν και
επανεξετάζουν διαδικασία για την έγκριση κάθε ασφαλιστικού προϊόντος ή των σημαντικών προσαρμογών
υφιστάμενου ασφαλιστικού προϊόντος πριν το προωθήσουν στην αγορά. Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων
προσδιορίζει και εντοπίζει συγκεκριμένη αγορά –στόχο για κάθε προϊόν και διασφαλίζει ότι όλοι οι κίνδυνοι που
συνδέονται με αυτή την προσδιορισμένη αγορά –στόχο αξιολογούνται και ότι η σκοπούμενη στρατηγική διανομής
είναι κατάλληλη για την προσδιορισμένη αγορά –στόχο και λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το
ασφαλιστικό προϊόν διανέμεται στην προσδιορισμένη αγορά –στόχο.
Επιπλέον είναι επιτακτική ανάγκη όπως ο κίνδυνος επαφής με τον πελάτη θα πρέπει να λάβει τη δέουσα επιμέλεια από
τα αρμόδια διοικητικά επίπεδα της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας. Ως εκ τούτου για την Υδρόγειο Ασφαλιστική
εμπλέκονται τα πιο κάτω μέρη:






Το Διοικητικό Συμβούλιο,
Το Τμήμα Μάρκετινγκ & Ανάπτυξης Προϊόντων,
Το Τμήμα Πωλήσεων,
Η Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων, η Αναλογιστική Λειτουργία και η Λειτουργία Κανονιστικής
Συμμόρφωσης, και
Τα διαμεσολαβούντα πρόσωπα / επιχειρήσεις.

Τώρα με βάση το νομοσχέδιο υπάρχουν τρεις (3) γραμμές άμυνας τις οποίες οφείλουν όλες οι Εταιρείες να
ακολουθούν για την συμμόρφωση τους με την ανανεωμένη νομοθεσία περί διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Οι
τρεις άμυνες είναι ως εξής:


Πρώτη γραμμή άμυνας αποτελεί ο σωστός προσδιορισμός της αγοράς –στόχου του κάθε προϊόντος (target
market), η δοκιμή του προϊόντος (testing) πριν την επίσημη προώθηση του στην αγορά – στόχο και η επιλογή
των κατάλληλων καναλιών διανομής για την επιτυχή προώθηση του προϊόντος.
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Δεύτερη γραμμή άμυνας αποτελούν όλες οι διαδικασίες που αφορούν στην καταλληλότητα και την
εφαρμογή της Πολιτικής για τη Διακυβέρνηση των προϊόντων (ΠΔΠ), η συστηματική παρακολούθηση της
πορείας των προϊόντων και η αναθεώρηση των σχετικών πολιτικών που τα διέπουν, καθώς και η συστηματική
επίβλεψη των επιλεγμένων καναλιών διανομής και της δικής τους συμμόρφωσης με την ΠΔΠ.
Τρίτη γραμμή άμυνας αποτελεί η συνεχής παρακολούθηση και δοκιμή όλων των δικλείδων ασφαλείας – των
ελέγχων (controls) που τίθενται από την επιχείρηση προκειμένου να μειώνεται ο Κίνδυνος Επαφής με τον
Πελάτη στο ελάχιστο δυνατό σημείο, καθώς και η ανά τακτά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των ελέγχων αυτών.



Επίσης η Υδρόγειος Ασφαλιστική σε τακτά χρονικά διαστήματα επανεξετάζει και αναθεωρεί τις πιο κάτω διαδικασίες:








Διαδικασία ανάληψης κινδύνων (Underwriting),
Διαδικασία αποζημιώσεων,
Διαδικασία αιτιάσεων / παραπόνων,
Διαδικασία ελέγχου για την τήρηση των απαιτήσεων προσυμβατικής ενημέρωσης,
Η πολιτική πωλήσεων και η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων μέσα από ειδικά προγράμματα κινήτρων
ή δώρων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σχέση πελάτη και πωλητή,
Ο έλεγχος της ποιότητας κατά τον εξωπορισμό διάφορων σταδίων της αλυσίδας διανομής προϊόντων,
Το επίπεδο επιμόρφωσης του προσωπικού σε θέματα νομοθεσίας και σχετικών απαιτήσεων κατά την επαφή
με τον πελάτη.

Υπεύθυνα Πρόσωπα
Ο Επικεφαλής της Λειτουργιάς Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή του έχει την
ευθύνη για την εφαρμογή και τη συνεχή παρακολούθηση συμμόρφωσης με την Πολιτική Διανομης Ασφαλιστικων
Προιοντων.
Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων είναι υπεύθυνοι και έχουν την υποχρέωση να υποστηρίζουν και να
ελέγχουν την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής από τις διευθύνσεις και τα τμήματά τους, καθώς και να προβαίνουν
σε συνεχή παρακολούθηση συμμόρφωσης με την Πολιτική Διανομης Ασφαλιστικων Προιοντων εντός της επιχείρησης
και την εφαρμογή των ελέγχων για το σκοπό αυτό. Για κάθε διευκρίνιση και/ή αμφιβολία θα πρέπει να απευθύνονται
στον Επικεφαλή της Λειτουργίας Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων γραπτώς.
Σημαντική Σημείωση
Η παρούσα Πολιτική σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά με οποιονδήποτε τρόπο τον Νόμο και τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κίνδυνοι Γενικής Φύσεως που ταξινομούνται στους κλάδους 1 έως 18
o
o

o
o
o
o
o
o

Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση των όρων και των προϋποθέσεων των προσφερόμενων συμβολαίων,
περιλαμβανομένων των παρεπόμενων κινδύνων εάν καλύπτονται από τα συμβόλαια αυτά.
Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση της εφαρμοστέας νομοθεσίας που διέπει τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων,
όπως η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, η σχετική φορολογική νομοθεσία και το σχετικό
κοινωνικό και εργατικό δίκαιο.
Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών.
Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση διαχείρισης αιτιάσεων.
Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση αξιολόγησης των αναγκών των πελατών.
Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς.
Ελάχιστη απαιτούμενη γνώση των πρότυπων επαγγελματικής δεοντολογίας.
Ελάχιστη απαιτούμενη επάρκεια στον χρηματοοικονομικό τομέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Έγγραφο Πληροφοριών για το Ασφαλιστικό Προϊόν (IPID)

16

17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Έντυπο Πληροφόρησης Στοιχείων Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
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Παράρτημα IV
Έντυπο Αναγκών Πελάτη
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Παράρτημα V
Έντυπο Εξατομικευμένης Σύστασης
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