
 

 
 
Αγαπητοί Συνεργάτες,   
              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 089/22.03.2019 
 

Θέμα: Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων - Νόμος 4583/2018 
 
Όπως γνωρίζετε, ο νέος νόμος 4583/2018 ενσωμάτωσε στο Ελληνικό Δίκαιο την 
Οδηγία IDD (2016/97/EE) για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων, με σκοπό την 
προστασία του καταναλωτή.  
 
Οι Ασφαλιστές Lloyd’s με ειδική έγγραφη πληρεξουσιότητα (cover holder) 
εκπροσωπούνται από μεσίτες, και με το νέο νόμο έχουν τη δυνατότητα να 
λειτουργούν ως εκπρόσωποι ασφαλιστικής επιχείρησης και να συνεργάζονται με  
μεσίτες, πράκτορες και συντονιστές. Συνοπτικά, με το νέο νόμο ισχύουν τα κάτωθι:   
 
1. Ισχύουν τρεις κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που είναι :  

α) των ασφαλιστικών πρακτόρων, 
β) των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων και  
γ) των μεσιτών ασφαλίσεων.  

 

2. Η συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών διαμεσολαβητών επιτρέπεται μόνο εφόσον 
ανήκουν στην ίδια κατηγορία.  
 
3. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν άδεια για περισσότερες από μία 
κατηγορίες, πρέπει να επιλέξουν μόνο μία, την οποία θα πρέπει να δηλώσουν στο 
αρμόδιο Επιμελητήριο.  
 
 
 
 



 

4. Στις προτάσεις ασφάλισης και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι υποχρεωτική 
πλέον η αναγραφή :  
 

α) του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (πράκτορα ή μεσίτη) που διατηρεί σύμβαση 
συνεργασίας και μεσολαβεί με την ασφαλιστική εταιρεία, 

β) του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (πράκτορα ή μεσίτη) που ήρθε σε άμεση 
επαφή με τον πελάτη, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από αυτόν που 
διατηρεί σύμβαση με την ασφαλιστική εταιρεία και  

γ) του συντονιστή του ασφαλιστικού πράκτορα, εάν υπάρχει. 
  
5. Για τα ασφαλιστήρια που έχουν συναφθεί μετά την 30/09/2018, οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές θα πρέπει να ενημερώσουν τους πελάτες τους, σχετικά με το νέο 
νόμο.  
 
Για αμοιβαία διευκόλυνση, υπενθυμίζουμε ότι πριν τη σύναψη της ασφάλισης, 
πρέπει να τηρούνται εκ μέρους των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών τα εξής :  
  
 Συμπλήρωση εντύπου αναγκών: ο «διανομέας» ασφαλιστικών προϊόντων 

προσδιορίζει τις ανάγκες του πελάτη, και τον συμβουλεύει εξατομικευμένα για 
κάθε ασφαλιστικό προϊόν.  

 Υποβολή ενημερωτικού εντύπου με τα στοιχεία του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή προς τους πελάτες. 

 Συμπλήρωση αίτησης ασφάλισης που να φέρει υπογραφή από τον πελάτη, βάσει 
της οποίας θα εκδοθεί το σχετικό ασφαλιστήριο.  

 Υποβολή εντύπου πληροφοριών για το προτεινόμενο ασφαλιστικό προϊόν (IPID), 
με  το οποίο παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το 
«προϊόν» http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=171.   

 
H προσαρμογή όλων είναι απαραίτητη, και σε αυτό το πλαίσιο παρακαλούμε να μας 
γνωστοποιήσετε εγγράφως έως την 15/04/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@cromar.gr τα εξής:  
 

 Αριθμό ειδικού μητρώου με τον οποίο έχετε εγγραφεί στο οικείο Επιμελητήριο.  

 Κατηγορία Διαμεσολάβησης που έχετε επιλέξει να δραστηριοποιηθείτε. 

 Τους Διαμεσολαβητές με τους οποίους έχετε σύμβαση συνεργασίας οι οποίοι 
διανέμουν Ασφαλιστικά Προϊόντα της Cromar και δεν διατηρούν σύμβαση με την 
εταιρία μας, προκειμένου να λάβουν την αναγκαία έγκριση από εμάς. 
 

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε συμπληρώστε το αρχείο excel με τον τίτλο “Αρχείο 

συνεργατών που δεν έχουν σύμβαση με την CROMAR”, και το οποίο πρέπει να μας 

αποστείλετε συμπληρωμένο το αργότερο μέχρι την 15/04/2019, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@cromar.gr 
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Υποδείγματα όλων των παραπάνω εντύπων θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας 
http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=156   
 
Σε περίπτωση που έως 15/04/2019 δεν μας γνωστοποιηθεί αλλαγή κατηγορίας 
διαμεσολάβησης και δεν μας αποσταλεί αρχείο συνεργατών, θα θεωρήσουμε ότι 
δεν έχετε αλλάξει κατηγορία και ότι δεν έχετε δίκτυο, δηλαδή ότι κάνετε οι ίδιοι τη 
διανομή των προϊόντων μας. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
 
Για την Εταιρία, 

       
Κλαίρη Πετούνη   
Γενική Διεύθυνση  
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