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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0247/2011, του Aniello Di Iorio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μη αναγνώριση γερμανικής έκπτωσης λόγω μη ζημιάς από ιταλική 
ασφαλιστική εταιρεία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η ιταλική ασφαλιστική εταιρεία στην οποία έχει ασφαλίσει το 
αυτοκίνητό του δεν αναγνωρίζει τη μεγάλη έκπτωση λόγω μη ζημιάς που έχει συγκεντρώσει 
με την πάροδο των ετών στη Γερμανία για οδήγηση χωρίς ατυχήματα και δεν θέλει να του 
παράσχει καμία έκπτωση. Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι πρόκειται για διακριτική 
μεταχείριση και παραβίαση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην 
ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Η οδηγία της ΕΕ για την ασφάλιση αυτοκινήτων, 2009/103/ΕΚ, αναφέρει ότι οι ασφαλιστές 
αυτοκινήτων παρέχουν στους ασφαλισμένους τους το ιστορικό απαιτήσεων κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας πενταετίας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να αλλάζουν 
ασφαλιστή αυτοκινήτων, προκειμένου να επωφελούνται από μια καλύτερη προσφορά όσον 
αφορά την τιμή και τους όρους. Παρόλο που το δίκαιο της ΕΕ δεν υποχρεώνει τους 
ασφαλιστές αυτοκινήτων να λαμβάνουν υπόψη αυτό το ιστορικό απαιτήσεων κατά τον 
υπολογισμό των ασφαλίστρων του αυτοκινήτου, η Ιταλία εφαρμόζει πράγματι το 
επονομαζόμενο σύστημα «bonus malus» για την ασφάλιση αυτοκινήτων. Κατά συνέπεια, οι 
ασφαλισμένοι από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ οι οποίοι διαθέτουν ιστορικό απαιτήσεων 
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ανάλογο με το ιταλικό τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τους ασφαλισμένους στην Ιταλία 
από νομική άποψη, με αποτέλεσμα η περιγραφείσα από τον αναφέροντα κατάσταση να μην 
αποτελεί διάκριση. Επομένως, αυτό δεν έχει δυσμενή επίπτωση σε πολίτες της ΕΕ οι οποίοι 
επιθυμούν να επωφεληθούν από το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. 
Ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει εναντίον μιας ιδιωτικής οντότητας λόγω μη 
τήρησης της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, με εξαίρεση την 
περίπτωση στην οποία ένας εθνικός κανόνας έχει ως αποτέλεσμα ένας ασφαλιστής στην 
Ιταλία να μην λαμβάνει καταρχήν υπόψη ένα ιστορικό απαιτήσεων που αποκτήθηκε κατά τη 
διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό. 
Οι ασφαλιστές αυτοκινήτων στην Ιταλία λαμβάνουν υπόψη για τον υπολογισμό των 
ασφαλίστρων αυτοκινήτου τα ιστορικά απαιτήσεων τα οποία εκδίδονται στην Ιταλία και σε 
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, αν τα τελευταία είναι ισοδύναμα με το ιταλικό ιστορικό 
απαιτήσεων. Συνεπώς, η κατάσταση που περιγράφει ο αναφέρων φαίνεται να είναι σύμφωνη 
με το δίκαιο της ΕΕ.


