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Κ υ ρ ί ε ς / Κ ύ ρ ι ο ι , 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/1935 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/97 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

 

 

Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε (συν. 1) για ενημέρωσή σας τον αναφερόμενο στην επικεφαλίδα 

Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1935, με τον οποίο αναθεωρούνται τα ελάχιστα  ποσά για 

την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 

 

Σημειώνεται ότι με τον ίδιο Κανονισμό αναθεωρούνται και τα ελάχιστα ποσά για την αναγκαία 

χρηματοοικονομική ικανότητα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ρύθμιση η 

οποία ωστόσο δεν ενσωματώθηκε στον ελληνικό νόμο 4583/2018, δεδομένου ότι η υιοθέτησή της 

δεν ήταν υποχρεωτική για τα κράτη μέλη, αλλά δυνητική.  

 

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22.11.2019, έχοντας υπόψη την Οδηγία (ΕΕ) 

Αριθμ. Πρωτ. :  221023/129 
Αριθμ. Φακ.   :         048 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 23 438 
 
Προς τις Ασφαλιστικές 
Εταιρίες-Mέλη της  Ένωσης 
 

Υπόψη : 

 Γενικών Διευθυντών 

 Υπευθύνων Κλάδου Αστικής Ευθύνης 

 Υπευθύνων Δικτύου Διανομής 

Ασφαλιστικών Προϊόντων 

  

 

 

 



 

2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών 

προϊόντων, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 7 της Οδηγίας που προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή 

Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (Ε.Α.Α.Ε.Σ.) υποχρεούται να αναθεωρεί τακτικά τα 

βασικά ποσά για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και τη χρηματοοικονομική ικανότητα των 

ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη 

του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Eurostat. 

 

Κατά την πρώτη αυτή αναθεώρηση, ελήφθη υπόψη η περίοδος μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2013 και 31ης 

Δεκεμβρίου 2017, κατά την οποία ο ευρωπαϊκός δείκτης τιμών καταναλωτή που καταρτίστηκε από 

την Eurostat για την Ένωση αυξήθηκε κατά 4,03 %.  

 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό τα ελάχιστα όρια της υποχρεωτικής 

ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 

διαμεσολαβητών αναθεωρούνται ως ακολούθως :    

 ελάχιστο όριο ανά απαίτηση, ποσόν 1.300.380,00 € και  

 ελάχιστο όριο συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, ποσόν 1.924.560,00 €.  

 

Ο ανωτέρω Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2019/1935 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθεται σε ισχύ 

την εικοστή ημέρα από την ημέρα της δημοσίευσής του (22.11.2019) στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από τις 11.12.2019 και εφαρμόζεται 6 μήνες μετά, δηλαδή από 

11.06.2020. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε 

κάθε κράτος μέλος.  

 

Επισημαίνουμε ωστόσο ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 περ. ε) του ν. 4583/2018 τα ελάχιστα 

όρια ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 

διαμεσολαβητών αναπροσαρμόζονται με απόφαση της ΤτΕ, σε περίπτωση αναθεώρησής τους από 

την Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Ως εκ τούτου,  σχετική για το θέμα απόφαση της ΤτΕ πρέπει να αναμένεται.   

 

Με εκτίμηση, 

 
 

 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ 

Γενική Διευθύντρια 
ΕΥΑ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ 

Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας 
& Διεθνών Σχέσεων 

 

 

Συν.1 

ΜΦ/εκ  



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1935 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 13ης Μαΐου 2019 

για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την προσαρμογή των βασικών ποσών σε ευρώ για την ασφάλιση 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης και τη χρηματοοικονομική ικανότητα των ασφαλιστικών και 

αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, 
σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 7, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) υποχρεούται να αναθεωρεί τακτικά τα βασικά 
ποσά για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και τη χρηματοοικονομική ικανότητα των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών 
καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Eurostat. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2013 και 31ης Δεκεμβρίου 
2017, ο ευρωπαϊκός δείκτης τιμών καταναλωτή που καταρτίστηκε από την Eurostat για την Ένωση αυξήθηκε κατά 
4,03 %. Ως εκ τούτου, τα προαναφερθέντα βασικά ποσά θα πρέπει να προσαρμοστούν κατά την εν λόγω εκατοστιαία 
αύξηση. 

(2) Επομένως, η οδηγία (ΕΕ) 2016/97 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(3) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα σχετικά βασικά ποσά στις εθνικές τους διατάξεις 
και να δοθεί στους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αρκετός χρόνος για να λάβουν τα αναγκαία 
εκτελεστικά μέτρα, θα πρέπει να μετατεθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

(4) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΑΕΣ στην Επιτροπή. 

(5) Η ΕΑΑΕΣ διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία 
βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας 
συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 

Το άρθρο 10 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 τροποποιείται ως εξής: 

1) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«4. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία 
καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει 
από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1 300 380 EUR ανά απαίτηση και 1 924 560 EUR συνολικά κατ’ έτος 
για όλες τις απαιτήσεις, εκτός εάν η εν λόγω ασφάλιση ή άλλη ανάλογη εγγύηση παρέχεται ήδη από ασφαλιστική, 
αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας ενεργεί, ή από την οποία εξουσιοδοτείται να ενεργεί, ο 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ή εάν η εν λόγω επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις 
ενέργειες του διαμεσολαβητή.»· 

(1) ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19. 
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση 

Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48). 

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2019                                                                                                                                         L 301/3   



2) στην παράγραφο 6 δεύτερο εδάφιο, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«β) απαίτηση από τον διαμεσολαβητή να έχει χρηματοοικονομική ικανότητα που αντιστοιχεί, σε μόνιμη βάση, στο 4 % των 
ετήσιων εισπραχθέντων ασφαλίστρων, με ελάχιστο όριο τα 19 510 EUR·». 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εφαρμόζεται από τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί η ημερομηνία 6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού]. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2019.  

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

Jean-Claude JUNCKER     
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