Αξηζκ. Θ3-8010/07 (ΦΔΘ 1600 Β/17-8-2007) : Kαζνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ
πξνυπνζέζεσλ-εμεηάζεσλ, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο
γεληθέο εκπνξηθέο θαη επαγγεικαηηθέο γλψζεηο ησλ δηακεζνιαβεηψλ ζηελ
Αζθάιηζε.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α. Σνπ Λ.1558/85 «Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά Όξγαλα» φπσο ηζρχεη.
β. Σνπ Π.Γ. 397/88 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ» φπσο ηζρχεη.
γ. Σνπ Π.Γ. 27/1996 «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο
Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ, ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο».
δ. Σνπ Π.Γ. 59/96 «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο.
ε. Σνπ Λ. 1569/85 φπσο ηζρχεη.
ζη. Σελ κε αξηζκφ Θ3/11087/27-11-2000 θαλνληζηηθή απφθαζε ηεο Τθππνπξγνχ
Αλάπηπμεο (ΦΔΘ 1531/Β/14-12-2000).
δ. Σελ πεξίπησζε ε ηεο παξ.1Α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 190/2006 φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Λ. 3557/2007, (ΦΔΘ 100/14-52007).
2. Σελ κε αξηζκφ Γ15/Α/Φ19/ΟΗΘ4040 (249 Β/27-02-06) θνηλή απφθαζε ηνπ
Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο
Τθππνπξγνχο Αλάπηπμεο».
3. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εθπαίδεπζε,
εκπεηξία, ηθαλφηεηαο, ηηο γεληθέο εκπνξηθέο & επαγγεικαηηθέο γλψζεηο ησλ
ππνςεθίσλ
αζθαιηζηηθψλ
θαη
αληαζθαιηζηηθψλ
δηακεζνιαβεηψλ,
ησλ
ζπλδεδεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ησλ ππαιιήισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ππαιιήισλ επηρεηξήζεσλ αζθαιηζηηθήο θαη αληαζθαιηζηηθήο
δηακεζνιάβεζεο, θαζψο θαη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ππνρξέσζε
πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ.
4. Σελ αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά
ηηο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θαη αληαζθαιηζηηθνχ
δηακεζνιαβεηή πνπ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζπλίζηαληαη ζηελ πεξηζηαζηαθή παξνρή
πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην άιιεο θχξηαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηνο ππφ ηνλ
φξν φηη ζθνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηνο δελ είλαη λα βνεζεζεί ν πειάηεο ζηελ
ζχλαςε ή ηελ εθηέιεζε αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, νχηε ε θαη’ επάγγεικα δηαρείξηζε
πεξηπηψζεσλ δεκηψλ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ή δξαζηεξηφηεηεο εθηίκεζεο θαη
δηαθαλνληζκνχ δεκηψλ.

5. Σηο απνθάζεηο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο
Γηακεζνιαβεηψλ θαη ηα ζρεηηθά πξαθηηθά.

Δθπαίδεπζεο

θαη

Δμεηάζεσλ

6. Σελ αλάγθε θσδηθνπνίεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
έγγξαθε αζθαιηζηηθνχ ή ηνπ αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή, ζπλδεδεκέλνπ ή
κε ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην.
7. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ
Θαζνξίδνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο γεληθέο εκπνξηθέο ή
επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ
αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, ησλ ζπλδεδεκέλσλ
αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, ησλ ππαιιήισλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ
ππαιιήισλ επηρεηξήζεσλ αζθαιηζηηθήο θαη αληαζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο,
θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πξνζψπσλ απηψλ σο εμήο:
Α. Γηα ηελ εγγξαθή αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην απαηηνχληαη:
α) απνιπηήξην Ιπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ή ηζνδχλακνπ ζρνιείνπ,
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη
θαηαδηθαζζεί ζε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ γηα έγθιεκα θαηά ηεο
πεξηνπζίαο ή ζρεηηδφκελν κε ρξεκαηνπηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα γηα
αηζρξνθέξδεηα, απάηε, απηζηία, δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία, εθβίαζε, θινπή,
ιαζξεκπνξία, πιαζηνγξαθία, ππεμαίξεζε θαη θαζ’ ππνηξνπή έθδνζε αθάιππησλ
επηηαγψλ,
γ) πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη δελ έρεη πησρεχζεη ή, αλ έρεη πησρεχζεη, φηη
έρεη απνθαηαζηαζεί,
δ) πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ζε ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε,
ε) έγγξαθν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη έρεη ζπλάςεη αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο
αζηηθήο επζχλεο, ε νπνία θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ εδάθνπο ηεο Δπξσπατθήο
Θνηλφηεηαο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε ζχκβαζε
αλάινγεο εγγχεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο ηνπ γηα πνζφ
ηνπιάρηζηνλ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ γηα θάζε απαίηεζε θαη ζπλνιηθά
ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (1.500.000) επξψ θαη’ έηνο γηα φιεο ηηο
απαηηήζεηο. Ζ αζθάιηζε απηή δελ απαηηείηαη, αλ ε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή ή
άιιε επηρείξεζε επΆ νλφκαηη ηεο νπνίαο ελεξγεί ή απφ ηελ νπνία έρεη
εμνπζηνδνηεζεί λα ελεξγεί ν αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο,
έρεη παξάζρεη ηελ αζθάιηζε απηή ή έρεη αλαιάβεη πιήξσο ηελ επζχλε γηα ηηο
ελέξγεηέο ηνπ.
ζη. βεβαίσζε επηηπρίαο εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή
Δθπαίδεπζεο θαη Δμεηάζεσλ Γηακεζνιαβoχλησλ ζηελ χιε πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ
θαηεγνξία απηή.

Β. Γηα ηελ εγγξαθή αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην απαηηνχληαη:
α) Σα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξ. α-ζη ηνπ ζηνηρείνπ Α.
ηεο παξνχζαο.
β) έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη:
η. έρεη εξγαζζεί επί ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ έηε σο αζθψλ ηε δηεχζπλζε ζε
επηρείξεζε αζθαιηζηηθήο πξαθηνξείαο, ή κεζηηείαο ή σο κεζίηεο αζθαιίζεσλ ή σο
ζπληνληζηήο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ή αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο, ππάιιεινο ζε
επηρεηξήζεηο αζθαιηζηηθήο κεζηηείαο ή πξαθηνξείαο ή ζπληνληζκνχ αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ ή αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα ή ζην
εμσηεξηθφ ή
ηη. αζθεί ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. η ,
εθφζνλ έρεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαζνξηζκέλε κε πξάμε ηεο ηερληθήο επηηξνπήο
ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, ζε αζθαιηζηηθά ζέκαηα, ή
iii. Έρεη εξγαζζεί επί δχν έηε κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ηδηφηεηεο,
εθφζνλ έρεη πηπρίν Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκνπ ηεο αιινδαπήο ή
iv. Έρεη εξγαζζεί επί έλα ρξφλν σο αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο, αλ έρεη
κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο ρξφλνπ ζε αζθαιηζηηθά ζέκαηα, ή
v. έρεη δηαηειέζεη επί δχν ρξφληα σο λφκηκνο αληηπξφζσπνο ή εθπξφζσπνο ή
δηαρεηξηζηήο εηαηξίαο πνπ είλαη λφκηκνο αληηπξφζσπνο αιινδαπήο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα ή γεληθφο δηεπζπληήο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο.
γ) βεβαίσζε φηη δελ νθείιεη ζε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ζε
αζθαιηζκέλν ρξέε απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ηα νπνία έρνπλ θαηαςεθηζζεί ζε
βάξνο ηνπ κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε.
Γηα ηε ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο απηήο ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ
Λ.1569/85, σο ηζρχεη.
δ) βεβαίσζε επηηπρίαο εμεηάζεσλ απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη
Δμεηάζεσλ Γηακεζνιαβνχλησλ ζηελ χιε πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ θαηεγνξία απηή.
Γ. Γηα ηελ εγγξαθή αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην
απαηηνχληαη:
α) Σα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξ. α-ζη ηνπ ζηνηρείνπ Α.
ηεο παξνχζαο θαη
β) βεβαίσζε επηηπρίαο εμεηάζεσλ απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη
Δμεηάζεσλ Γηακεζνιαβνχλησλ ζηελ χιε πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ θαηεγνξία απηή.
Γ. Γηα ηελ εγγξαθή αζθαιηζηηθνχ ή αληαζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ κεζίηε αζθαιίζεσλ ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην απαηηνχληαη:
α) Σα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξ. α-ζη ηνπ ζηνηρείνπ Α.
ηεο παξνχζαο θαη

β) έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη:
η. έρεη εξγαζζεί επί ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ έηε σο αζθψλ ηε δηεχζπλζε ζε
επηρείξεζε αζθαιηζηηθήο πξαθηνξείαο, ή κεζηηείαο ή σο κεζίηεο αζθαιίζεσλ ή σο
ζπληνληζηήο αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ή αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο, ππάιιεινο ζε
επηρεηξήζεηο αζθαιηζηηθήο κεζηηείαο ή πξαθηνξείαο ή ζπληνληζκνχ αζθαιηζηηθψλ
ζπκβνχισλ ή αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα ή ζην
εμσηεξηθφ ή
ηη. αζθεί ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξ.η
εθφζνλ έρεη εηδηθή εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, ζε αζθαιηζηηθά ζέκαηα, ή
iii. έρεη εξγαζζεί επί δχν έηε κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ηδηφηεηεο,
εθφζνλ έρεη πηπρίν Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκνπ ηεο αιινδαπήο ή
iv. έρεη εξγαζζεί επί έλα ρξφλν σο αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο, αλ έρεη
κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο ρξφλνπ ζε αζθαιηζηηθά ζέκαηα, ή
v. έρεη δηαηειέζεη επί δχν ρξφληα σο λφκηκνο αληηπξφζσπνο ή εθπξφζσπνο ή
δηαρεηξηζηήο εηαηξίαο πνπ είλαη λφκηκνο αληηπξφζσπνο αιινδαπήο αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα ή γεληθφο δηεπζπληήο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο.
γ) βεβαίσζε φηη δελ νθείιεη ζε αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ζε
αζθαιηζκέλν ρξέε απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ηα νπνία έρνπλ θαηαςεθηζζεί ζε
βάξνο ηνπ κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε.
Γηα ηε ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο απηήο ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ
Λ.1569/85, σο ηζρχεη.
δ) βεβαίσζε επηηπρίαο εμεηάζεσλ απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη
Δμεηάζεσλ Γηακεζνιαβνχλησλ ζηελ χιε πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ θαηεγνξία απηή.
Δ. Γηα ηελ εγγξαθή ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή κε ηελ ηδηφηεηα
ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην απαηηνχληαη:
ηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξ. αζη ηνπ ζηνηρείνπ Α ηεο
παξνχζαο.
Σ. Γηα ηελ εγγξαθή ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή κε ηελ ηδηφηεηα
ηνπ ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην απαηηνχληαη:
ηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά
ζεκείνπ Γ ηεο παξνχζαο.

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α & β ηνπ

Ε. Γηα ηελ εγγξαθή ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή κε ηελ ηδηφηεηα
ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην απαηηνχληαη:
ηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α-δ ηνπ ζεκείνπ
Β ηεο παξνχζαο.
Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο εγγξαθήο ησλ ζπλδεδεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ
δηακεζνιαβεηψλ ην αζθαιηζηήξην επαγγεικαηηθήο επζχλεο δελ απαηηείηαη, εθφζνλ
ππάξρεη βεβαίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο ή άιιεο επηρείξεζεο εμ
νλφκαηνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο ελεξγεί ή απφ ηελ νπνία έρεη

εμνπζηνδνηεζεί λα ελεξγεί ν αζθαιηζηηθφο ή αληαζθαιηζηηθφο δηακεζνιαβεηήο θαη
ε νπνία έρεη αλαιάβεη πιήξσο ηελ επζχλε γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπ.
Ζ ηδηφηεηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή εμ νξηζκνχ είλαη
αζπκβίβαζηε κε απηή ηνπ κεζίηε αζθαιίζεσλ.
Ζ. Γηα ηελ εγγξαθή ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην λνκηθνχ πξνζψπνπ σο
αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή ή ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή κε ηηο
παξαπάλσ ηδηφηεηεο απαηηνχληαη:
α) ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί ηε δηνίθεζή ηνπ ή ζε πεξίπησζε ζπιινγηθήο
δηνίθεζεο ην ή ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρεηξίδνληαη
ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο λα θαηέρνπλ ηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο Α, Β, Γ, ή Γ , αλάινγα κε ην είδνο
ηεο αζθαιηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθεί ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηνλ ζθνπφ
πνπ έρεη ηνχην.
β) νη ππάιιεινη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ αζθαιηζηηθή
ή αληαζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε λα θαηέρνπλ βεβαίσζε επηηπρίαο εμεηάζεσλ απφ
ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δμεηάζεσλ Γηακεζνιαβεηψλ ζηελ χιε πνπ
θαζνξίδεηαη γηα ηελ θαηεγνξία απηή.
Ζ ίδηα ππνρξέσζε ππάξρεη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ
αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο, εθφζνλ απηνί ζπκκεηέρνπλ
άκεζα ζηελ αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε.
Σν άξζξν 10 ηνπ Λ.1569/85 θαηαξγείηαη θαη εθαξκφδεηαη ην άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ
Λ.190/2006.
Θ. Γηα ηελ εγγξαθή ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην, σο ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ
δηακεζνιαβεηή Σξάπεδαο, ππνθαηαζηήκαηνο αιινδαπήο Σξάπεδαο ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ ηνπ νπνίνπ ε αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε είλαη παξεπφκελε απφ ηελ
θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ππνθαηαζηήκαηνο ήδε εγγεγξακκέλεο
εκεδαπήο Σξάπεδαο, απαηηνχληαη :
α) ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί ηελ δηνίθεζή ηνπ ή ζε πεξίπησζε ζπιινγηθήο
δηνίθεζεο ην ή ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρεηξίδεηαη
ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο λα θαηέρεη ηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν Δ ηνπ παξφληνο. Γηα ηελ εγγξαθή απηή ζην
Δπηκειεηήξην αξθεί ηα πξνζφληα απηά λα θαηέρεη εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ
δηνίθεζε πξφζσπν, πνπ δηαρεηξίδεηαη ζέκαηα αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο. ε
απηή ηελ πεξίπησζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο απαηηείηαη λα θαηαηεζεί ζην αξκφδην
Δπηκειεηήξην θαη ην επηθπξσκέλν
πξαθηηθφ ηεο δηνίθεζεο πνπ παξέρεη ηελ
εμνπζηνδφηεζε.
β)ηνπιάρηζηνλ έλαο ππάιιεινο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο πνπ ζπκκεηέρεη άκεζα ζηελ
αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε λα θαηέρεη βεβαίσζε επηηπρίαο
εμεηάζεσλ απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δμεηάζεσλ Γηακεζνιαβεηψλ
ζηελ χιε πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ θαηεγνξία απηή.
ε θάζε πεξίπησζε φζνη ππάιιεινη ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζπκκεηέρνπλ άκεζα
ζηελ αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε απαηηείηαη λα θαηέρνπλ
βεβαίσζε επηηπρίαο εμεηάζεσλ απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη
Δμεηάζεσλ Γηακεζνιαβεηψλ ζηελ χιε πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ θαηεγνξία απηή.

Δηδηθά γηα ηελ εγγξαθή ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην ππνθαηαζηήκαηνο αιινδαπήο
ηξάπεδαο ηα αλαγθαία πξνζφληα σο παξαπάλσ εθηέζεθαλ απαηηείηαη λα ηα θαηέρεη
ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ζηελ Διιάδα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή εμνπζηνδνηεκέλν απφ
απηφλ
πξφζσπν
πνπ
δηαρεηξίδεηαη
ηηο
δξαζηεξηφηεηεο
αζθαιηζηηθήο
δηακεζνιάβεζεο.
Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ εγγξαθή
δηακεζνιαβεηή αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ.

σο

ζπλδεδεκέλνπ

αζθαιηζηηθνχ

Όζνη αζθνχλ ηελ αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε σο παξεπφκελε
ηεο θπξίαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο εγγξάθνληαη κφλνλ σο ζπλδεδεκέλνη
αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο.
Η. Ζ
απαίηεζε βεβαίσζεο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο
θαηαξγείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ βεβαίσζε επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο πνπ
δηελεξγνχληαη απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δμεηάζεσλ
Γηακεζνιαβνχλησλ .
Σα κεηξψα ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαζψο θαη
ησλ ζπλδεδεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, ηεξνχληαη ζηα αξκφδηα
Δπηκειεηήξηα.
Θ. Τπάιιεινο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο κπνξεί λα αζθεί πξάμεηο αζθαιηζηηθήο
δηακεζνιάβεζεο ρσξίο λα ππνρξενχηαη ζε εγγξαθή ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην,
εθφζνλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ, θαηαβαιιφκελα σο πξνκήζεηεο, απφ ηηο
πξάμεηο απηέο δελ ππεξβαίλνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ
επξψ (5.000 ).
Δάλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ απφ ηηο πξάμεηο απηέο ππεξβαίλνπλ ην
αλσηέξσ πνζφ ππνρξενχηαη λα εγγξαθεί ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην κε ηε
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ αλάγνληαη ζηελ θαηεγνξία αζθαιηζηηθήο
δηακεζνιάβεζεο πνπ επηιέγεη λα εγγξαθεί.
Ζ ηδηφηεηα ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Τπαιιήινπ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
Αζθαιηζηηθνχ πκβνχινπ.
Ι. Οη αζθαιηζηηθνί ή αληαζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη δηαγξάθεθαλ απφ
ην κεηξψν ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά θαη δελ
έρνπλ ηα θεθηεκέλα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.
190/2006, σο ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθνχλ ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην ζηηο
εηδηθέο θαηεγνξίεο αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ
ή κεζίηε αζθαιίζεσλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ
αλαθεξφκελα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ηεο θαηεγνξίαο πνπ εληάζζνληαη θαη
βεβαίσζε επηηπρίαο εμεηάζεσλ απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη
Δμεηάζεσλ Γηακεζνιαβνχλησλ ηφζν ηεο χιεο πνπ έρεη θαζνξηζζεί ζηνπο
αζθαιηζηηθνχο ζπκβνχινπο φζν θαη απηήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηδηθή θαηεγνξία
πνπ ζα εγγξαθνχλ.
Απηνλφεην είλαη φηη εθφζνλ νη δηαγξαθέληεο έρνπλ επηηχρεη ηηο εμεηάζεηο ηεο
Σερληθήο Δπηηξνπήο θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε χιε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγγξαθή
ζην Δπηκειεηήξην δελ απαηηνχληαη λέεο εμεηάζεηο γηα ηελ επαλεγγξαθή ηνπο.
Κ. Ζ χιε ησλ εμεηάζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη
Δμεηάζεσλ Γηακεζνιαβνχλησλ κεηά απφ πξφηαζε ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ
δηακεζνιάβεζεο.

Λ. Ζ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ αζθαιηζηηθνχ
πξάθηνξα ή ηνπ κεζίηε αζθαιίζεσλ θαηαξγείηαη, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 190/2006.
Ζ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα, ηνπ κεζίηε αζθαιίζεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ
ζπκβνχινπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ, είλαη αζπκβίβαζηε κε
ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή ή δηεπζπληή ή εθπξνζψπνπ αζθαιηζηηθήο
επηρείξεζεο.
Ζ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
κεζίηε αζθαιίζεσλ.
Γηα ηελ εγγξαθή Γνθίκνπ Αζθαιηζηηθνχ πκβνχινπ ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην,
ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία παξακέλεη έλα (1) εμάκελν, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε
εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο.
Κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
Γίδεηαη πξνζεζκία ελλέα (9) κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο γηα ηελ
εγγξαθή σο ζπλδεδεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ζην αξκφδην
Δπηκειεηήξην ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ε αζθαιηζηηθή
δηακεζνιάβεζε είλαη παξεπφκελε απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα,
ησλ ηξαπεδψλ θαζψο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ αζθνχλ ηελ
δξαζηεξηφηεηα απηή.
(Με την ςπ’ απιθμ. Κ3-554/08 (ΦΕΚ 631 Β/10-4-2008) απόυαση
Τυςποςπγού Ανάπτςξηρ, οπίζεται ότι : «Σξνπνπνηνχκε ηελ ππ’ αξηζκ. Θ38010/8.8.2007 (ΦΔΘ 1600 Β/17.8.2007) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο
θαη εηδηθφηεξα ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο απηήο θαη παξαηείλνπκε ηελ πξνζεζκία
ησλ ελλέα (9) κελψλ, ε νπνία ιήγεη ηελ 17.5.2008, θαηά πέληε (5) κήλεο, ήηνη λα
ιήγεη ηελ 17.10.2008»).
ΘΤΡΩΔΗ
Ζ παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο απφθαζεο απηήο επηζχξεη ηηο θπξψζεηο ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 190/2006.
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.

Αζήλα, 8 Απγνχζηνπ 2007

