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Τα κυριότερα σηµεία επί των οποίων εστιάζουµε τις παρατηρήσεις 

µας επαναλαµβάνονται στις περισσότερες Ασφαλιστικές Συµβάσεις και 

Κανονισµούς Πωλήσεων που διαθέτουµε και έχουµε µελετήσει. 

 

 

Ειδικώς και ενδεικτικώς σας παραθέτουµε : 

 

• «Ο ∆ιαµεσολαβητής υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους 

κανονισµούς της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.»  

Παρατήρηση : Οι όποιοι κανονισµοί της ΕΑΕΕ αποτελούν άτυπο 

εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ίδιων των Ασφαλιστικών 

Εταιρειών-Μελών της. Η ΕΑΕΕ δεν δύναται να νοµοθετεί ούτε να επιβάλει 

κανόνες, και µάλιστα στους Ασφαλιστικούς ∆ιαµεσολαβητές . 

 

• «Παρέχεται δικαίωµα στην Εταιρεία να τροποποιεί µονοµερώς 

τους όρους συνεργασίας εκ του Κανονισµού Πωλήσεων.» 

Παρατήρηση : Η σύµβαση µεταξύ Ασφαλιστικής Εταιρείας και 

∆ιαµεσολαβητή είναι αµφοτεροβαρής σύµβαση, και για την 

τροποποίηση της απαιτείται η συµφωνία και των δύο συµβαλλοµένων 

µερών. Ο Κανονισµός Πωλήσεων αποτελεί, σύµφωνα µε τις πράξεις της 

ΤτΕ, αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. Τυχόν µονοµερής 

τροποποίηση αυτού, συνιστά µονοµερή τροποποίηση των όρων  της 

σύµβασης. 

 

 

 

 



 

• «Σπουδαίος λόγος, ως λόγος καταγγελίας.» 

Παρατήρηση : Υπάρχει επικίνδυνη ασάφεια και γενίκευση της έννοιας 

του σπουδαίου λόγου, χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά σε έννοιες όπως 

άδικη, υπαίτια, µη νόµιµη, κλπ. συµπεριφορά, ή κατόπιν ποινικής 

καταδίκης ή έστω άσκησης ποινικής δίωξης κλπ. 

 

Θεωρούµε ότι η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει  τη σύµβαση 

εγγράφως, επιδίδοντας εξώδικο, άµεσα, χωρίς να τηρήσει  οποιαδήποτε  

προθεσµία και χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση ή 

προµήθεια  στον Ασφαλιστικό ∆ιαµεσολαβητή,  επιφυλασσόµενη  να  

αναζητήσει  και αποκατάσταση κάθε είδους ζηµίας της, αν υπήρξε από 

µέρους του ∆ιαµεσολαβητή συµπεριφορά  που προέρχεται από  βαρύ 

παράπτωµα του,  που συνεπάγεται αστική ή ποινική ευθύνη του. 

 

Ως  Λόγοι  Καταγγελίας  της Σύµβασης  από βαρύ παράπτωµα  που 

συνεπάγεται αστική ή ποινική του ευθύνη θεωρούνται ενδεικτικά οι εξής:  

 

• ∆όλια ενέργεια  σε βάρος της Εταιρείας ή των νοµίµων 

εκπροσώπων της µε την ιδιότητα των αυτή.  

• Κατάχρηση  χρηµάτων της Εταιρείας.  

• Συµπεριφορά  που βλάπτει  την περιουσία ή τη φήµη της 

Εταιρείας.  

 

Καταγγελία  της Σύµβασης του ∆ιαµεσολαβητή,  για σπουδαίο λόγο που 

δεν αποτελεί βαρύ παράπτωµα που να συνεπάγεται αστική ή ποινική 

του ευθύνη, υποχρεώνει την Εταιρεία να καταβάλλει, και δίνει το δικαίωµα 

στον Ασφαλιστικό  ∆ιαµεσολαβητή να απαιτήσει, την αποζηµίωση που 

προβλέπεται από τον Νόµο, καθώς και κάθε ζηµία του που συνδέεται µε 

τη λύση  της Σύµβασης. 

 

• Ορίζεται ότι « η πρώτη προµήθεια συνιστά την πλήρη 

αποζηµίωσή του για την τοποθέτηση της ασφάλισης στην Εταιρεία και 

οι υπόλοιπες, για να παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες στο λήπτη της 

ασφάλισης» 

 

 



 

Παρατήρηση : Γίνεται διαχωρισµός της πρώτης προµήθειας, που 

ορίζεται ως «πλήρης αποζηµίωση»??? για την τοποθέτηση της 

ασφάλισης, και οι υπόλοιπες, ως «αντιπαροχή για την παροχή 

ικανοποιητικών υπηρεσιών».  

Νοµικά δεν υπάρχει διαχωρισµός προµήθειας σε προµήθεια 

πρόσκτησης και προµήθεια εξυπηρέτησης του συµβολαίου.  

     

• «Απαγόρευση δηµοσίευσης, ανάρτησης ή παρουσίασης σε 

ηλεκτρονικό ιστότοπο του αντικειµένου της εργασίας του από τον 

∆ιαµεσολαβητή, χωρίς την προηγούµενη γραπτή άδεια της Εταιρείας 

και Απαγόρευση αρθρογραφίας κλπ. από τον ∆ιαµεσολαβητή, επίσης 

χωρίς την προηγούµενη γραπτή άδεια της Εταιρείας.» 

Παρατήρηση : Η απαγόρευση λογικό είναι να περιορίζεται σε 

δηµοσιεύσεις ή αρθρογραφία που αφορούν την Εταιρεία και όχι το 

επάγγελµα ή την διαφήµιση του ∆ιαµεσολαβούντα. 
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