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Θέμα: Αναφορά 0675/2008, του Ehrhardt Bekeschus, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, την τραπεζική 
κρίση και την κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει λεπτομερώς πώς, κατά τη γνώμη του, παρακάμπτεται η οδηγία 
2002/92/ΕΚ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Θεωρεί ότι η οδηγία αυτή 
επηρεάζει επίσης την τρέχουσα τραπεζική κρίση. Οι αλλαγές στον τομέα της 
διαμεσολάβησης έχουν καταστήσει την οδηγία σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική και, κατά 
συνέπεια, δεν παρέχεται επαρκής προστασία στον καταναλωτή. Ο αναφέρων θεωρεί επίσης 
ότι, στην πλειονότητά τους, οι διαμεσολαβητές δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι και ότι οι 
μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος τους και όχι για την 
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Επιθυμεί να καταστεί υποχρεωτική η καλή 
επαγγελματική κατάρτιση των διαμεσολαβητών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων περιγράφει λεπτομερώς πώς, κατά τη γνώμη του, παρακάμπτεται η οδηγία 
σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Κατά τη γνώμη του, οι αλλαγές στον τομέα της 
διαμεσολάβησης έχουν καταστήσει την οδηγία σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική και, κατά 
συνέπεια, δεν παρέχεται επαρκής προστασία στον πελάτη. Θεωρεί ότι επηρεάζει επίσης την 
τρέχουσα οικονομική κρίση.
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Ο αναφέρων θεωρεί επίσης ότι, ως αποτέλεσμα των γεγονότων που περιγράφηκαν ανωτέρω, 
οι διαμεσολαβητές, στην πλειονότητά τους, δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι και ότι οι 
μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος τους και όχι για την 
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Επιθυμεί να καταστεί υποχρεωτική η καλή 
επαγγελματική κατάρτιση των διαμεσολαβητών.
Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση ρυθμίζεται από την οδηγία 2002/92/EΚ1. Η οδηγία ορίζει 
τους κανόνες για την ανάληψη και την άσκηση των δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος μέλος ή επιθυμούν να εγκατασταθούν εκεί. Σύμφωνα με το άρθρο 
3, παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εγγραφή των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε μητρώο, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, να γίνεται υπό τον όρο ότι πληρούν τα απαιτούμενα 
επαγγελματικά προσόντα του άρθρου 4. Θα πρέπει να τονιστεί ότι μόνο οι ασφαλιστικοί και 
αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν εγγραφεί σε μητρώο μπορούν να αναλαμβάνουν 
και να ασκούν τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
στην Κοινότητα τόσο υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης όσο και ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών. Όσον αφορά τα προαναφερθέντα επαγγελματικά προσόντα, η οδηγία ορίζει στο 
άρθρο 4, παράγραφος 1, έναν γενικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι ασφαλιστικοί και 
αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πρέπει να κατέχουν επαρκείς γενικές, εμπορικές και 
επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, όπως καθορίζεται από το κράτος μέλος καταγωγής 
του διαμεσολαβητή. Ωστόσο, όπως είναι σύνηθες στις οδηγίες περί ασφάλισης, η τελευταία 
διάταξη επιτρέπει ταυτόχρονα στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις για τις γνώσεις και ικανότητες με τη δραστηριότητα ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης και τα προϊόντα που διανέμονται, ιδίως αν η κύρια 
επαγγελματική δραστηριότητα του διαμεσολαβητή δεν είναι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση. 
Αυτό φυσικά, καθώς η οδηγία έχει ως στόχο τη βελτίωση της προστασίας του καταναλωτή, 
δεν σημαίνει ότι, ακόμη και σε τέτοιες καταστάσεις, δεν θα ισχύουν οι ακόλουθες 
επαγγελματικές προϋποθέσεις που ορίστηκαν από την οδηγία : η προϋπόθεση καλής φήμης, η 
προϋπόθεση να διαθέτει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης η οποία καλύπτει το 
σύνολο του εδάφους της Κοινότητας, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής 
ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια και τέλος όλα τα άλλα αναγκαία μέτρα 
για την προστασία των πελατών έναντι αδυναμίας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή να 
μεταβιβάσει το ασφάλιστρο στην ασφαλιστική επιχείρηση ή να μεταβιβάσει το ποσό της 
αποζημίωσης ή να προβεί σε επιστροφή ασφαλίστρων στον ασφαλιζόμενο. Το άρθρο 4, 
παράγραφος 5, της οδηγίας ορίζει ότι για την άσκηση των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής 
και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης πρέπει να πληρούνται οι εν λόγω επαγγελματικές 
προϋποθέσεις σε μόνιμη βάση. Επιπλέον, η οδηγία χορηγεί στα κράτη μέλη το δικαίωμα να 
ενισχύσουν όλες αυτές τις προϋποθέσεις ή να προσθέσουν άλλες προϋποθέσεις για τους 
διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους.

Η οδηγία αναγνωρίζει ότι έχει ουσιώδη σημασία για τον πελάτη να γνωρίζει αν ο 
διαμεσολαβητής με τον οποίο συναλλάσσεται τον συμβουλεύει για προϊόντα από ένα ευρύ 
φάσμα ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή για προϊόντα που παρέχονται από ένα συγκεκριμένο 
(περιορισμένο) αριθμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η οδηγία ορίζει τις 

                                               
1 Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με 
την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (ΕΕ L 009 της 15/1/2003, σ. 0003-0010).
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υποχρεώσεις που έχουν οι διαμεσολαβητές ως προς την παροχή προσυμβατικών 
πληροφοριών σε πελάτες. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης σε αυτόν τον τομέα να διατηρούν ή 
να θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις οι οποίες θα ισχύουν για τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, υπό τον όρο ότι οι αυστηρότερες 
αυτές διατάξεις είναι σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο

Η οδηγία 2002/92/EΚ είναι συνεπώς μια νομοθετική πράξη ελάχιστης εναρμόνισης, η οποία 
ορίζει το νομικό πλαίσιο και τα ελάχιστα κοινά πρότυπα για την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην ΕΕ. Δίδεται συνεπώς σημαντικό περιθώριο στα κράτη 
μέλη για να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες σε σχέση με τις προϋποθέσεις για τη διαμεσολάβηση 
και τις πρακτικές στον ασφαλιστικό τομέα σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ανάγκες και 
επιθυμίες τους.

Ωστόσο, η Επιτροπή εκτιμά τις προσπάθειες του αναφέροντα να μοιραστεί την εκτίμησή για 
τον αντίκτυπο της οδηγίας και των αντίστοιχων μέτρων μεταφοράς στη Γερμανία σε πελάτες 
που συνάπτουν ασφαλιστικά συμβόλαια. Ο αναφέρων και η Επιτροπή συμφωνούν ότι το πιο 
σημαντικό θέμα είναι να επιτευχθεί ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή στη 
διαδικασία διανομής. Αυτό το κοινό σημείο εστίασης θα κατευθύνει την Επιτροπή στον 
έλεγχο εφαρμογής της οδηγίας (και στη διενέργεια μιας αναθεώρησης σε μετέπειτα στάδιο) 
που θα αποκαλύψει τυχόν εσφαλμένη εφαρμογή και υλοποίηση από τα κράτη μέλη.

Συμπεράσματα

Μετά από διεξοδική ανάλυση των απόψεων που παρουσίασε ο αναφέρων, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής συμπεραίνουν ότι, παρόλο που είναι σημαντικές, δεν εγείρουν θέμα 
και δεν υποδεικνύουν παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Η οδηγία για την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση είναι μια οδηγία ελάχιστης εναρμόνισης που αφήνει αρκετή διακριτική 
ευχέρεια στα κράτη μέλη. Ο λεπτομερής έλεγχος εφαρμογής που πραγματοποιεί επί του 
παρόντος η Επιτροπή θα δείξει κατά πόσον έχει εφαρμοστεί ορθά και υλοποιείται σωστά η 
οδηγία  Τα αποτελέσματα του ελέγχου εφαρμογής θα επιτρέψουν επίσης στην Επιτροπή να 
αποφασίσει αν απαιτούνται τυχόν τροποποιήσεις της οδηγίας ή νέα μέτρα παρακολούθησης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή σε αυτόν 
τον σημαντικό τομέα.


