Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 38/1.4.2014
Θέμα: Αναπροσαρμογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής αστικής
ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει
β) τον Ν. 3867/2010 «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 128), και ιδίως το άρθρο 1
αυτού,
γ) τον Ν. 3229/2004 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος
τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α 38), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 3 αυτού,
δ) τον Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α 87) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για
την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις»,
ε) τον Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α 183), «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης,
σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου
διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
στ) το ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α 10) «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως», όπως ισχύει,
ζ) το π.δ. 298/1986 (ΦΕΚ Α 133) «Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων
και παραγωγών ασφαλίσεων και Κανονισμός Συμπεριφοράς για την άσκηση του
επαγγέλματος αυτών», όπως ισχύει,
η) το π.δ. 190/2006 (ΦΕΚ Α 196) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)», και ιδίως το άρθρο 4 παρ. 1Α περ. στ)
αυτού,
θ) την Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011 (ΦΕΚ Β 3297),
ι) το από 1.4.2014 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης,
και
ια) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα εξής:
Τα όρια του ασφαλιστηρίου υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης των
(αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.1Α περ. στ) του π.δ.
190/2006 είναι τα ακόλουθα:
- για κάθε απαίτηση, ποσόν € 1.250.618,
- συνολικά για όλες τις απαιτήσεις, ποσόν € 1.875.927 κατ’ έτος, και
- μέγιστο ποσόν απαλλαγής του διαμεσολαβητή € 18.760.
Η απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011 (ΦΕΚ Β 3297) καταργείται.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υποδιοικητής

Η Υποδιοικητής

Ιωάννης Παπαδάκης

Ελένη Λουρή-Δενδρινού

Ακριβές Αντίγραφο,
Αθήνα, 8.4.2014
Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ο Διευθυντής
[υπογεγραμμένο]
Σπύρος Γ. Ζάρκος
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Ο Διοικητής
Γεώργιος Προβόπουλος

