Λεξικό Ασφαλίσεων
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο
μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης
των αναγκών των πελατών, με ασφαλιστικές συμβάσεις, για λογαριασμό των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή
συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Η
σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με τους ως άνω είναι
σύμβαση έργου. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής
ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή
ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη. Κάθε αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη. Δεν
είναι παράνομος ο συμβατικός όρος με τον οποίο περιορίζεται το δικαίωμα
του ασφαλιστικού συμβούλου να συνάπτει σύμβαση και με άλλες
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από την
συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση μόνο για τους κλάδους που ασκεί. Η
ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αναθέτει στον ασφαλιστικό σύμβουλο την
είσπραξη ασφαλίστρων. Στην περίπτωση αυτή του καταβάλλει επιπλέον
προμήθεια, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τα μέρη με τη σχετική
σύμβαση. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου είναι ασυμβίβαστη με
την ιδιότητα του ασφαλιστικού υπαλλήλου. Προϋποθέσεις για την νόμιμη
άσκηση της δραστηριότητας του ασφαλιστικού συμβούλου είναι η εγγραφή
του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, (τα δικαιολογητικά για
την εγγραφή περιέχονται στο Π.Δ. 190/2006 και στην υπουργική απόφαση
K3-8010-08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης) καθώς και πιστοποιητικό
επιτυχούς δοκιμασίας σε εξετάσεις που επιμελείται η Τράπεζα της Ελλάδος.
Στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα και πιστοποιητικά που
αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.Δ. 190/2006, αφορούν και τους
υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
διαμεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί
διαμεσολαβητές.
Ασφαλιστικός Πράκτορας
Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ως
έργο την ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών
στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών

επιχειρήσεων. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει,
προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαμέσου άλλων
διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων ασφαλιστικές συμβάσεις. Επίσης παρέχει στον ασφαλισμένο
κάθε αναγκαία συνδρομή κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και
ιδιαίτερα μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Με την σύμβαση
πρακτόρευσης μπορεί να περιορίζεται το δικαίωμα του ασφαλιστικού
πράκτορα να συνάπτει συμβάσεις πρακτόρευσης και με άλλες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα είναι ασυμβίβαστη με
την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων καθώς και με την ιδιότητα του γενικού
διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης.
Προϋποθέσεις για την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του ασφαλιστικού
πράκτορα είναι η εγγραφή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας
του, (τα δικαιολογητικά για την εγγραφή περιέχονται στο Π.Δ. 190/2006 και
στην υπουργική απόφαση K3-8010-08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης)
καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς δοκιμασίας σε εξετάσεις που επιμελείται
η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα και
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.Δ. 190/2006,
αφορούν και τους υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική διαμεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεμένοι
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.
Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων
Μεσίτης είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως έργο, κατ’ εντολή του
ασφαλιζόμενου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής
ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από
τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή
ασφαλιζόμενους ή αντασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές
εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων, να
λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση
και την έγκριση του ασφαλιζόμενου ή αντασφαλιζομένου και να βοηθά κατά
την διαχείριση και την εκτέλεση τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του
κινδύνου. Ο μεσίτης ασφαλίσεων πρέπει να απολαμβάνει νομικής και
οικονομικής ανεξαρτησίας έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η
ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του
ασφαλιστικού πράκτορα, με την ιδιότητα του συνδεδεμένου ασφαλιστικού
διαμεσολαβητή καθώς και με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή

διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης. Προϋποθέσεις για την
νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του μεσίτη ασφαλίσεων είναι η εγγραφή
του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, (τα δικαιολογητικά για
την εγγραφή περιέχονται στο Π.Δ. 190/2006 και στην υπουργική απόφαση
K3-8010 08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης) καθώς και πιστοποιητικό
επιτυχούς δοκιμασίας σε εξετάσεις που επιμελείται η Τράπεζα της Ελλάδος.
Στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα και πιστοποιητικά που
αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.Δ. 190/2006, αφορούν και τους
υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
διαμεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί
διαμεσολαβητές.
Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων
Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το
οποίο για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και μιας μόνο
ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζημιών, έναντι προμήθειας
διαμεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων διαμέσου ομάδας
ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει.
Η σχέση που συνδέει το συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων με την
ασφαλιστική επιχείρηση είναι σύμβαση έργου, η οποία καταρτίζεται
εγγράφως. Σε περίπτωση ύπαρξης επιπλέον σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
του συντονιστή ως διευθυντή γραφείου πωλήσεων ασφαλίσεων, η σύμβαση
έργου παραμένει ανεξάρτητη και δεν απορροφάται από την σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας. Η σχέση που συνδέει το συντονιστή ασφαλιστικών
συμβούλων με την ασφαλιστική επιχείρηση είναι σύμβαση έργου, η οποία
καταρτίζεται εγγράφως. Η ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών
συμβούλων καθίσταται ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή
ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης. Προϋποθέσεις για
την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του συντονιστή ασφαλιστικών
συμβούλων είναι η εγγραφή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας
του, (τα δικαιολογητικά για την εγγραφή περιέχονται στο Π.Δ. 190/2006 και
στην υπουργική απόφαση K3-8010-08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης)
καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς δοκιμασίας σε εξετάσεις που επιμελείται
η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα και
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.Δ. 190/2006,
αφορούν και τους υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική διαμεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεμένοι
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Συνδεδεμένος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής
Συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ
ονόματος και για λογαριασμό ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσότερων της
μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφόσον τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα
δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, αλλά το οποίο δεν εισπράττει τα
ασφάλιστρα ή τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη και ενεργεί υπό την
πλήρη ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που
αφορά κάθε μία από αυτές. Θεωρείται επίσης, ως συνδεδεμένος
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη μιας ή
περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορούν
κάθε μια από αυτές, κάθε πρόσωπο που ασκεί την δραστηριότητα
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η οποία είναι συμπληρωματική προς την
κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα, όταν η ασφάλιση αποτελεί
συμπλήρωμα των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της
κύριας απασχόλησής του και το οποίο δεν εισπράττει ούτε τα ασφάλιστρα
ούτε τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη. Η ιδιότητα του
συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή εξ ορισμού είναι ασυμβίβαστη
με αυτήν του μεσίτη ασφαλίσεων. Προϋποθέσεις για την νόμιμη άσκηση της
δραστηριότητας του συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι η
εγγραφή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, (τα
δικαιολογητικά για την εγγραφή περιέχονται στο Π.Δ. 190/2006 και στην
υπουργική απόφαση K3-8010-08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης) καθώς
και πιστοποιητικό επιτυχούς δοκιμασίας σε εξετάσεις που επιμελείται η
Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα και
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.Δ. 190/2006,
αφορούν και τους υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική διαμεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεμένοι
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.
Υπάλληλος Ασφαλιστικής Επιχείρησης
Υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης μπορεί να ασκεί πράξεις ασφαλιστικής
διαμεσολάβησης χωρίς να υποχρεούται σε εγγραφή στο αρμόδιο
Επιμελητήριο, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του, καταβαλλόμενα ως
προμήθειες, από τις πράξεις αυτές δεν υπερβαίνουν στο σύνολο τους το
ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000). Εάν τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του
από τις πράξεις αυτές υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό υποχρεούται να

εγγραφεί στο αρμόδιο επιμελητήριο με την συνδρομή των προϋποθέσεων
που ανάγονται στην κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που επιλέγει
να εγγραφεί (τα δικαιολογητικά για την εγγραφή περιέχονται στο Π.Δ.
190/2006 και στην υπουργική απόφαση K3-8010-08/08/2007 του Υπουργού
Ανάπτυξης).
Διαμεσολαβούντες - Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ο οποίος προτίθεται να
ασκήσει τις δραστηριότητες του για πρώτη φορά σε ένα ή περισσότερα κράτη
μέλη με καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών, ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος. Εντός προθεσμίας ενός
μηνός μετά την ενημέρωση αυτή, η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί στις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής την πρόθεση του ασφαλιστικού
ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή να δραστηριοποιηθεί στην επικράτειά
τους, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον ενδιαφερόμενο διαμεσολαβητή.
Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να αρχίσει τη
δραστηριότητα του στο κράτος της ΕΕ, προς το οποίο εστάλη η ως άνω
Γνωστοποίηση, μετά την πάροδο ενός μήνα από την ημερομηνία κατά την
οποία πληροφορήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι ολοκληρώθηκε η
διαδικασία της παραπάνω παραγράφου. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να
αρχίσει αμέσως την δραστηριότητα του, αν το κράτος-μέλος υποδοχής δεν
επιθυμεί να λαμβάνει τη σχετική γνωστοποίηση.
Ασφάλιση: η συγκέντρωση τυχαίων κινδύνων με τη μεταφορά τους σε
ασφαλιστές που συμφωνούν να αποζημιώνουν τους ασφαλιζόμενους για τις
τυχαίες απώλειες ή να παρέχουν άλλες χρηματικές παροχές ή υπηρεσίες που
συνδέονται με κίνδυνο.
Ασφαλιστική σύμβαση: μια ενοχική, αμφότερη, διαρκής σύμβαση σύμφωνα
με την οποία ο μεν ασφαλιστής οφείλει ασφαλιστική προστασία εφ’ όσον
επέλθει ο κίνδυνος σε χρήμα ή σε είδος, ο δε αντισυμβαλλόμενος οφείλει
ασφάλιστρα.
Ασφαλιστής: αποκλειστικά η ασφαλιστική επιχείρηση που αναλαμβάνει τον
κίνδυνο
Ασφαλιστήριο: το έγγραφο που περιέχει όλες τις συμφωνίες των
αντισυμβαλλόμενων, που αφορούν την ασφαλιστική σύμβαση, εκδίδεται από

τον ασφαλιστή, συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και είναι αποδεικτικό
έγγραφο
Αντισυμβαλλόμενος: το πρόσωπο που καταβάλλει τις εισφορές με σκοπό να
επιτευχθεί η ασφαλιστική προστασία. Ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να
καταβάλλει εισφορές για τη δική του ασφαλιστική κάλυψη οπότε είναι και
ασφαλιζόμενος, ή για λογαριασμό κάποιου άλλου. Όσο ζει ο ασφαλιζόμενος,
ο συμβαλλόμενος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από το ασφαλιστήριο, εκτός αν έγινε εκχώρηση των
δικαιωμάτων του ή έχει ορίσει αμετάκλητο δικαιούχο, οπότε τα δικαιώματα
ασκούνται μόνο με τη συναίνεση του αμετάκλητου δικαιούχου. Ο
συμβαλλόμενος μπορεί να ορίσει άλλο συμβαλλόμενο. Ο συμβαλλόμενος
μπορεί να ορίσει υποκατάστατο συμβαλλόμενο που παίρνει τη θέση του με
το θάνατό του. Αν ο συμβαλλόμενος πεθάνει πριν από τον ασφαλιζόμενο, και
δεν έχει ορίσει υποκατάστατο συμβαλλόμενο, τότε όλα τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ασφαλιστήριο μεταβιβάζονται στον
ασφαλιζόμενο.
Ασφαλιζόμενος: το άτομο ή ομάδα που καλύπτεται από ένα ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
Δικαιούχος του ασφαλίσματος: Είναι το πρόσωπο εκείνο (φυσικό ή νομικό)
που εισπράττει το ασφάλισμα ή την αποζημίωση σε περίπτωση επέλευσης
του κινδύνου. Στις ασφαλίσεις ζημιών δικαιούχος μπορεί να είναι ο ίδιος ο
ασφαλιζόμενος ή και διαφορετικό πρόσωπο. Στις ασφαλίσεις ζωής
ασφαλιζόμενος και δικαιούχος είναι διαφορετικά πρόσωπα, μπορεί δε να
ορισθούν και υποκατάστατοι δικαιούχοι οι οποίοι θα λάβουν το ασφάλισμα
σε περίπτωση θανάτου των κύριων δικαιούχων. Ο προσδιορισμός των ή του
δικαιούχου στις ασφαλίσεις ζωής έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία διότι μόνο
αυτός μπορεί να λάβει το ασφάλισμα.
Δικαίωμα εναντίωσης: μπορεί να ασκηθεί από τον συμβαλλόμενο λόγω
παρεκκλίσεων του ασφαλιστηρίου από την αίτηση ασφάλισης και πρέπει να
ασκηθεί μέσα σε ένα μήνα από την παράδοση του ασφαλιστηρίου. Η άσκηση
του δικαιώματος αυτού έχει σαν αποτέλεσμα την εξ’ αρχής ακύρωση του
ασφαλιστηρίου.
Δικαίωμα υπαναχώρησης: Εκτός από το δικαίωμα εναντίωσης ο λήπτης της
ασφάλισης έχει και δικαίωμα υπαναχώρησης μετά τη σύμβαση της
ασφάλισης για οποιονδήποτε λόγο, π.χ. γιατί άλλαξε γνώμη. Το δικαίωμα

αυτό ισχύει στις ασφαλίσεις ζημιών που έχουν διάρκεια άνω του έτους και
στις ασφαλίσεις ζωής. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να εξασκηθεί ο
ασφαλιζόμενος σε διάστημα 14 ημέρες πριν από την παράδοση του
ασφαλιστηρίου.
Προσωρινή ασφάλιση: ο ασφαλιστής μέχρι την αποδοχή της πρότασης προς
ασφάλιση μπορεί να παράσχει προσωρινή ασφαλιστική κάλυψη, η οποία
μετατρέπεται σε οριστική αν εντός του διαστήματος προσωρινής κάλυψης
συναφθεί η ασφαλιστική σύμβαση.
Πρόσθετη πράξη: Η πράξη που εκδίδει η ασφαλιστική εταιρία και τροποποιεί
το περιεχόμενο ή στοιχεία του ισχύοντος ασφαλιστηρίου.
Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου: οι γενικοί όροι δεν ισχύουν για μια
συγκεκριμένη ασφάλιση αλλά για ακαθόριστο αριθμό ασφαλίσεων. Είναι
έντυποι και διατυπωμένοι εκ των προτέρων και ο ασφαλισμένος δεν έχει
δυνατότητα τροποποίησης. Συντάσσονται από τον ασφαλιστή, παραδίδονται
υποχρεωτικά στον ασφαλιζόμενο με το ασφαλιστήριο και η δεσμευτικότητά
τους εξασφαλίζεται με την αποδοχή από τον ασφαλιζόμενο. Αποτελούν
συμβατικό δίκαιο, είναι αυτοί που χαρακτηρίζουν τη σύμβαση ασφάλισης
σαν σύμβαση προσχώρησης και γι’ αυτό η νομοθεσία δεν τους αφήνει
ανέλεγκτους. Η προστασία του καταναλωτή παρέχεται μέσω του ελέγχου για
την καταχρηστικότητα τους αλλά και μέσω της υποχρέωσης προηγούμενης
πληροφόρησης του ασφαλιζόμενου καθώς και τα δικαιώματα εναντίωσης και
υπαναχώρησης.
Ειδικοί όροι ασφαλιστηρίου: είναι οι όροι που συμφωνούνται από τον
ασφαλιστή και τον ασφαλιζόμενο για συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη. Οι
ειδικοί όροι υπερισχύουν απέναντι στους γενικούς.

