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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το ζήτηµα της ελεύθερης παροχής των ασφαλιστικών
υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχικά πραγµατοποιείται µια ιστορική αναδροµή της ασφάλισης γενικότερα, από την
αρχαία Αίγυπτο έως τη δηµιουργία της πρώτης ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα.
Έπειτα παρουσιάζεται η οικονοµική και η κοινωνική συµβολή της ασφάλισης στην
σύγχρονη κοινωνία.

Ακολούθως αναλύεται η έννοια της ασφαλιστικής επιχείρησης, παρατίθενται οι
ασφαλιστικοί κλάδοι και στη συνέχεια αναφέρονται τα είδη των ασφαλιστικών εταιριών
καθώς και οι µορφές που αυτές έχουν στην Ελλάδα. Στο τέλος αυτής της ενότητας γίνεται
µια διάκριση µεταξύ των Κοινοτικών και µη Ασφαλιστικών Εταιριών και µια ανάλυση
των χαρακτηριστικών αυτών που τα κάνουν να διαφέρουν.

Η επόµενη ενότητα διασαφηνίζει τον όρο της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής
διαµεσολάβησης και προβάλλονται τα είδη των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών. Στη
συνέχεια αναλύεται η οδηγία 2002/92/ΕΚ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

9ης

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2002

σχετικά µε

την ασφαλιστική

διαµεσολάβηση. Σε αυτή την οδηγία παρουσιάζονται όλες τα προσόντα που απαιτούνται
για την άσκηση της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς
επίσης και οι πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες τους οι ασφαλιστικοί
διαµεσολαβητές.

Ολοκληρόνωντας την εργασία αυτή παρουσιάζονται οι οδηγίες Solvency I και Solvency II
οι οποίες εξασφαλίζουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των καταναλωτών απέναντι σε
πιθανή αφερεγγυότητα της εταιρίας µε την οποία συνεργάζονται, δεδοµένου ότι η εταιρία
διασφαλίζει ότι το κεφάλαιο που διατηρεί είναι ανάλογο των κινδύνων που αναλαµβάνει.
Ο αυξηµένος ανταγωνισµός στις Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές αγορές θα επιφέρει
µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων σε πιο προσιτές τιµές για τον καταναλωτή , δεδοµένου ότι
µε το Solvency II τα ασφαλιστικά προϊόντα θα κοστολογούνται µε τις σωστές τιµές αφού
4

θα γίνεται σωστή και ολοκληρωµένη αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων. Αναλύονται οι
τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε ο σχεδιασµός του καθώς επίσης και η
σχέση του µε τα ∆.Λ.Π.. και τα ∆.Π.Χ.Π.

Η παρούσα εργασία θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται
για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο από τον οπτική
γωνία των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών όσο και από των ασφαλιστικών εταιριών.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ασφάλιση είναι η ορθή οργάνωση ενός αποτελεσµατικού τρόπου αντιµετώπισης αβέβαιης
µελλοντικής οικονοµικής ανάγκης.
Είναι η µεταφορά συγκεντρωµένων, τυχαίων και απρόβλεπτων

κινδύνων

σε

ασφαλιστικές εταιρείες έναντι ασφαλίστρων, που συµφωνούν να αποζηµιώσουν τους
ασφαλισµένους για τυχαίες ζηµιές.
Η ασφάλιση στα πρώτα της στάδια, εµφανίστηκε µε την µορφή «αλληλοβοήθειας»,
µεταξύ ατόµων που εκτελούσαν ένα παρεµφερές είδος εργασίας.
•

Στην αρχαία Αίγυπτο, πολλά «εργατικά» ατυχήµατα και πολλές ασθένειες τους µάστιζαν
έτσι, δηµιουργήθηκε το πρώτο «ταµείο αλληλοβοήθειας».

•

Στην αρχαία Ελλάδα, ήταν διαδεδοµένη η ασφαλιστική κάλυψη µε νόµο του
Σόλωνα, τον 6ο π.Χ. αιώνα, ο πρώτος ασφαλιστικός νόµος που καθόριζε την λειτουργία
εταιριών που είχαν σαν αντικείµενο την κάλυψη των εξόδων.

•

Στην Κύπρο τον 5ο π.Χ. αιώνα, εµφανίσθηκε το πρώτο νοσοκοµειακό πρόγραµµα
της ιστορίας.

•

Τον 4ο π.Χ. αιώνα, συναντάµε αναφορά στον θεσµό της ασφάλισης, σε λόγους του
∆ηµοσθένη, «Περί θαλασσίων πιστώσεων».

•

Από τους λεγεωνάριους θεσπίστηκε το πρώτο συνταξιοδοτικό σύστηµα της
ανθρωπότητας.

•

Το πρώτο ασφαλιστήριο συµβόλαιο θαλάσσιας ασφάλισης εκδόθηκε στην Γένοβα
στις 23 Οκτωβρίου του 1347 και αναφέρεται στην κάλυψη του ιστιοφόρου Santa Clara για
το ταξίδι από την Γένοβα στην Μαγιόρκα.

•

Η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που συστάθηκε µε Ελληνικά κεφάλαια, ιδρύθηκε
στην Τεργέστη, το 1789, µε την επωνυµία «Societa Greca D’ assicurazione».
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Η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που συστάθηκε στην Ελλάδα, δηµιουργήθηκε στην

•

Σύρο το 1828 µε την επωνυµία «Ελληνικόν Ασφαλιστικόν Κατάστηµα». Αξίζει να
σηµειωθεί ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν µέτοχος κατά 8 %.
Το 1970 ψηφίσθηκε ο σύγχρονος ασφαλιστικός νόµος της Ελλάδος και αργότερα, µε την
ένταξη της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκσυγχρονίσθηκε και εναρµονίσθηκε µε
τους

ασφαλιστικούς

νόµους

των

υπολοίπων

χωρών.

Σήµερα, η ασφάλιση έχει εξελιχθεί σε επιστήµη. Με την ασφαλιστική µελέτη της
οικογένειας ή της επιχείρησης, ο επαγγελµατίας ασφαλιστικός σύµβουλος µπορεί να
προσφέρει τέτοια ασφαλιστική κάλυψη που είναι ικανή να αποτρέψει οποιαδήποτε
οικονοµική ζηµιά ή καταστροφή.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο ασφαλιστικός κλάδος συµβάλλει στην οικονοµική, ψυχολογική και σωµατική υγεία των
µελών των σύγχρονων κοινωνιών. Άλλωστε, είναι αποδεδειγµένο ότι όσο πιο αναπτυγµένος
είναι σε µια κοινωνία ο ασφαλιστικός θεσµός, τόσο πιο λίγα είναι τα κοινωνικά προβλήµατα
που εµφανίζονται.

Οικονοµική Συµβολή
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ως σύγχρονες οικονοµικές µονάδες αποτελούν εξ’ ορισµού ένα
σηµαντικό πεδίο απασχόλησης εργαζοµένων αλλά και πηγή φορολογικών εσόδων του
Κράτους, υπηρετώντας συγχρόνως και ένα θεσµό µε πολλαπλές θετικές παραµέτρους για την
οικονοµική ευµάρεια µιας κοινωνίας, όπως:
Αποκατάσταση ζηµιών: Με την αποκατάσταση των κάθε είδους ζηµιών,
αποτρέπεται

η

επαγγελµατικών

σοβαρή
και

διατάραξη

κοινωνικών

των

οικονοµικών,

δραστηριοτήτων

και

επιχειρηµατικών,
εξασφαλίζεται

η

σταθερότητα και η συνέχεια.
Ενθάρρυνση και Προαγωγή Αποταµίευσης: Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται
από τα ασφάλιστρα, αποτελούν ουσιαστικά διαθέσιµα αποταµιευµένα κεφάλαια, τα
οποία συµβάλλουν στη δηµιουργία υγιούς και ισχυρής εθνικής χρηµαταγοράς.
Χρηµατοδότηση

Φυσικό

Επενδύσεων:

επακόλουθο

της

δηµιουργίας

αποταµιευτικών κεφαλαίων, είναι η αξιόπιστη ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων,
που συµβάλλουν στην ανάπτυξη και ισχυροποίηση της οικονοµίας και την αύξηση
του ΑΕΠ.
Ενθάρρυνση Επιχειρηµατικής Πρωτοβουλίας: Είναι βέβαιο ότι κάτω από τις
σηµερινές συνθήκες της παγκοσµιοποίησης και του οξύτατου ανταγωνισµού οι
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα οι καινοτόµες και κατά συνέπεια οι
πλέον ριψοκίνδυνες, θα ήταν πολύ λιγότερες, αν οι επιχειρηµατίες δεν είχαν το
προστατευτικό δίκτυο των ασφαλειών.
8

Ανάπτυξη Έρευνας και Τεχνολογίας: Ο ασφαλιστικός κλάδος στηρίζει
οικονοµικά και ενθαρρύνει επιστηµονικές έρευνες, που συνδέονται µε την υγεία και
τις αιτίες πρόκλησης ατυχηµάτων, ενώ παράλληλα κάνει εφικτή την παραγωγή
προϊόντων προχωρηµένης τεχνολογίας, µέσα από τη διασφάλιση του προφανούς
κινδύνου.
∆ιάσωση Προσωπικών, Οικογενειακών και Εθνικών Πόρων: Σηµαντικά
µικρότερο θα ήταν το συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, αν δεν υπήρχε ο
ασφαλιστικός θεσµός. Αρκεί να υπολογίσουµε πόσο µεγάλη θα ήταν η απώλεια
υλικών αγαθών, χωρίς ελπίδα επαναδηµιουργίας τους, από µεµονωµένες (τροχαία
ατυχήµατα - πυρκαγιές) ή συλλογικές καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες, τυφώνες,
ηφαίστεια), αν δεν υπήρχε η δυνατότητα αντικατάστασής τους από τις
ασφαλιστικές αποζηµιώσεις.

Κοινωνική Συµβολή
Σηµαντική είναι η συµβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην υγεία, σταθερότητα και συνοχή
της οικογένειας, ως πυρήνα του κοινωνικού ιστού, αλλά και σε τελική ανάλυση της ίδιας της
κοινωνίας.
I. Ψυχική και Πνευµατική Υγεία: Το σηµαντικότερο ίσως από όλα τα αγαθά που
προσφέρει ο ασφαλιστικός κλάδος στους πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών, είναι
το αίσθηµα ασφάλειας, που µειώνει δραστικά την πίεση, την ανησυχία και το
άγχος, που από τη φύση τους είναι γενεσιουργά αίτια ψυχολογικών και οργανικών
ασθενειών.
II. Ποιότητα Ζωή: Η συµπλήρωση ή/και αναπλήρωση των κοινωνικών ασφαλίσεων σε
προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο στα θέµατα εξασφάλισης οικογενειακού
εισοδήµατος (σε περιπτώσεις ανικανότητας προς εργασία), υγείας και θανάτου,
καθώς και η αποκατάσταση κάθε είδους υλικών ζηµιών, συµβάλλει στην ηρεµία,
γαλήνη και συνοχή της οικογένειας και άρα στην ποιότητα ζωής.
III. ∆ιατήρηση Περιουσίας και Εσόδων: Οι αποζηµιώσεις, σε περιπτώσεις ατυχηµάτων
και µακρόχρονων ασθενειών, διασφαλίζουν -τουλάχιστον σ' ένα σηµαντικό µέροςτην οικονοµική αυτάρκεια του παθόντος και της οικογένειάς του και αποτρέπουν
την αύξηση των κοινωνικών προβληµάτων. Παράλληλα, οι αποζηµιώσεις
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καταστροφής της περιουσίας αποτρέπουν την περιθωριοποίηση πρώην εύπορων
οικογενειών και τη δηµιουργία νεόπτωχων.

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ασφαλιστική επιχείρηση είναι η επιχείρηση που έχει ως αποκλειστικό αντικείµενο τις
ασφαλιστικές εργασίες και έχει λάβει διοικητική άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας
73/239/ΕΟΚ ή το άρθρο 6 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ.
∆ικαιολογητικός λόγος της αποκλειστικότητας: η µη διακινδύνευση της εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης από

κινδύνους που συνεπάγεται

η

δραστηριοποίηση σε άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Εξαίρεση της αποκλειστικότητας: Ασφαλιστικές επιχειρήσεις µπορούν, προς εκπλήρωση του
σκοπού τους, να ιδρύουν ανώνυµες εταιρίες και να συµµετέχουν σε όµοιες εταιρίες, έστω και
αν δεν έχουν ως αντικείµενο τις ασφαλιστικές εργασίες.
Κύρια ασφαλιστική εργασία: η σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων µε σκοπό την ασφαλιστική
κάλυψη κινδύνων – Επιτρεπόµενη εργασία: η αντιπροσώπευση ανωνύµων εταιριών
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕ∆ΑΚ).
Αντασφαλιστική επιχείρηση νοείται η επιχείρηση, πλην των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται
στην αποδοχή κινδύνων τους οποίους έχει ασφαλίσει ασφαλιστική επιχείρηση , ασφαλιστική
επιχείρηση τρίτης χώρας ή άλλη αντασφαλιστική επιχείρηση.
Υποκατάστηµα θεωρείται κάθε πρακτορείο ή υποκατάστηµα ασφαλιστικής επιχείρησης σε
άλλο κράτος µέλος. Εξοµοιώνεται µε πρακτορείο ή υποκατάστηµα κάθε µόνιµη παρουσία
µιας επιχείρησης στο έδαφος κράτους µέλους της Ε.Ε. και τον ΕΟΧ, έστω κι αν αυτή η
παρουσία δεν έχει λάβει τη µορφή υποκαταστήµατος ή πρακτορείου, αλλά ασκείται µέσω
απλού γραφείου το οποίο διευθύνεται από προσωπικό της ίδιας επιχείρησης ή από
ανεξάρτητο πρόσωπο ενταλµένο να ενεργεί µονίµως την επιχείρηση, όπως θα ενεργούσε ένα
πρακτορείο.
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ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΛΑ∆ΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
•

«Ατυχήµατα και ασθένειες»

•

«Ασφάλιση αυτοκινήτων»

•

«Ασφάλιση θαλάσσης και µεταφορών»

•

«Ασφάλιση αεροσκαφών»

•

«Πυρκαγιές και λοιπές ζηµίες σε αγαθά»

•

«Ασφάλιση αστικής ευθύνης»

•

«Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων»

•

«Γενικές ασφαλίσεις ζηµιών

ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Οι ασφαλιστικές εταιρίες διακρίνονται σε :
•

Ειδική ανώνυµη ασφαλιστική εταιρία

•

Αλληλασφαλιστικός συνεταιρισµός

•

Γραφεία αντιπροσωπειών µεσιτών Lloyd’s Λονδίνου (για θαλάσσιες ασφαλίσεις)

•

Επιχειρήσεις δηµοσίου δικαίου (δεν έχει συσταθεί καµία παρόµοια επιχείρηση µέχρι
σήµερα)

•

Αλλοδαπή ανώνυµη ασφαλιστική εταιρία µε εγκατάσταση ή πρακτορείο

•

Ασφαλιστική εταιρία χαρτοφυλακίου

•

Ασφαλιστική εταιρία χαρτοφυλακίου µικτής δραστηριότητας
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Επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Η ιδιωτική ασφάλιση ασκείται στην Ελλάδα από:
•

Ανώνυµες ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα.

•

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ και του
ΕΟΧ και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης (µέσω
υποκαταστήµατος).

•

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος–µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ
και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης ή ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών.

•

Αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισµούς

Ανώνυµες ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα

Η λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα την Ελλάδα προϋποθέτει άδεια που
χορηγείται µε απόφαση της Εποπτικής Αρχής. Η άδεια ισχύει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ενιαία άδεια) σε περίπτωση που η
ενδιαφερόµενη επιχείρηση πρόκειται να ασκήσει τις δραστηριότητές της σε άλλο κράτοςµέλος, είτε µε καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή υποκατάστηµα, είτε µε καθεστώς ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 400/1970.

Για ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και συνιστώνται µετά την έναρξη
ισχύος του Π.∆. 118/85 (ΦΕΚ Α' 35), η άδεια λειτουργίας τους χορηγείται αποκλειστικά για
την άσκηση είτε ασφαλίσεων κατά ζηµιών είτε ασφαλίσεων ζωής.
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα και οι οποίες κατά τη δηµοσίευση
του Π.∆. 118/85 ασκούσανε ασφαλίσεις κατά ζηµιών µαζί µε ασφαλίσεις ζωής µπορούν να
εξακολουθήσουν την ταυτόχρονη άσκηση των δύο δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι κάθε
δραστηριότητα θα τελεί υπό χωριστή διαχείριση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52β
του Ν.∆. 400/1970.
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Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται:
•

Ασφαλιστικές εταιρίες ζωής,

•

Ασφαλιστικές εταιρίες ζηµιών και

•

Ασφαλιστικές εταιρίες µικτής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, την οποία επιθυµεί να ασκήσει η ασφαλιστική επιχείρηση,
της χορηγείται από την εποπτική αρχή η άδεια λειτουργίας κατά κλάδο ασφάλισης, για όλους ή
µερικούς από τους κινδύνους που υπάγονται στον κάθε κλάδο, καθώς και κατά οµάδα κλάδων
ασφαλίσεων σύµφωνα µε την κατάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.∆. 400/1970.

Επίσης, στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται και οι δραστηριότητες των
ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό οικονοµικό
χώρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ)

Στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται επίσης οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που
έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ) και ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα υπό
καθεστώς εγκατάστασης σύµφωνα µε τα άρθρα 3α και 20 του Ν.∆. 400/1970.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος–µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος–µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, µπορούν να
ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή υποκατάστηµα,
είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 7ου
Κεφαλαίου του Ν.∆. 400/1970.

Η εποπτεία της δραστηριότητας αυτών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων πραγµατοποιείται από
τις εποπτικές αρχές των κρατών-µελών όπου έχουν την έδρα τους οι εν λόγω ασφαλιστικές
επιχειρήσεις.
13

Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισµοί

Στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται οι οργανισµοί που ασκούν την αµοιβαία
ασφάλιση ή αλληλασφάλιση, µε αποκλειστικό σκοπό την αλληλασφάλιση των µελών τους. Οι
αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισµοί λειτουργούν σύµφωνα τα άρθρα 35, 36 και 37 του Ν.∆.
400/1970 και µπορούν να ασκούν αποκλειστικά ασφαλιστικές εργασίες που κατατάσσονται και
ταξινοµούνται στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών.

∆ΙΑΚΡΙΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΜΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι µη κοινοτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Οι µη κοινοτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

•

Ασκείται πλήρως η εποπτεία και µάλιστα σε µεγαλύτερη έκταση από ότι συµβαίνει
στις ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις

•

Απαιτείται άδεια λειτουργίας

•

Προβλέπεται δέσµευση στην Ελλάδα στοιχείων του ενεργητικού τους

•

Η ασφάλιση πραγµατοποιείται µε το σύστηµα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,
δηλαδή χωρίς εγκατάσταση, δεν προβλέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο
για επιχειρήσεις που δεν προέρχονται από κοινοτικές χώρες.

Άδεια λειτουργίας µη Κοινοτικής ασφαλιστικής επιχείρησης

Οι µη Κοινοτικές Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ασκούν τις

ασφαλιστικές

εργασίες στην

Ελλάδα µε τη µορφή υποκαταστήµατος ή πρακτορείου και η άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
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Προϋποθέσεις χορήγησης αδείας λειτουργίας :

•

Μορφή ανώνυµης εταιρίας στην έδρα της

•

Νόµιµη λειτουργία στην έδρα της για τους κλάδους που ζητά την άδεια στην Ελλάδα

•

∆ιορισµός φυσικού ή νοµικού προσώπου ως νοµίµου αντιπροσώπου της στην Ελλάδα

•

Πρέπει να επιτρέπεται σε Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις να εγκαθίστανται στη
χώρα που έχει την έδρα της

•

Μετοχικό κεφάλαιο όχι κατώτερο του ελάχιστου που προβλέπεται στην Ελλάδα (σε
συνάρτηση µε το εγγυητικό κεφάλαιο)

•

∆ιάθεση στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-µέλος του Ε.Ο.Χ. στοιχείων ενεργητικού για
ποσό τουλάχιστον ίσο προς το ένα δεύτερο του ελάχιστου ορίου εγγυητικού
κεφαλαίου

•

∆έσµευση στην Ελλάδα του ενός τετάρτου (1/4) του ποσού αυτού ως εγγύηση

•

Περιθώριο φερεγγυότητας

•

Τεχνικά αποθέµατα

•

∆ιοικητική και λογιστική υποδοµή στην Ελλάδα

•

∆ιορισµός υπεύθυνου αναλογιστή (και υπεύθυνο για στοιχεία µεταβλητού κεφαλαίου
αν ασκεί τον κλάδο ΙΙΙ ζωής)

•

∆ιορισµός αντιπροσώπων διακανονισµού ζηµιών σε κάθε κράτος-µέλος αν ασκεί τον
κλάδο αστικής ευθύνης από ατυχήµατα που προκαλούνται από την κυκλοφορία
αυτοκινήτων

Λοιπές υποχρεώσεις των µη Κοινοτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Εκτός από τις προηγηθείσες υποχρεώσεις που έχουν οι Κοινοτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
αναφορικά µε την χορήγηση της άδειας λειτουργίας έχουν και τις ακόλουθες λοιπές
υποχρεώσεις:

•

Τήρηση στην Ελλάδα εµπορικών βιβλίων στην ελληνική γλώσσα
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•

Κατάρτιση, δηµοσίευση και υποβολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης οικονοµικών
καταστάσεων στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τις
ηµεδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις

•

Αναφορά σε κάθε έγγραφό τους της φράσης «Αλλοδαπή Ασφαλιστική Επιχείρηση»
συνοδευόμενη από την εταιρική επωνυμία της, την έδρα της, την εθνικότητά της και
το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιό της.

Οι Κοινοτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Οι Κοινοτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

•

Ελευθερία εγκατάστασης και ελευθερία παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ)

•

Εισαγωγή του θεσµού της ενιαίας άδειας (ή ευρωπαϊκού διαβατηρίου) που χορηγεί το
Κράτος-µέλος καταγωγής της ασφαλιστικής επιχείρησης µε ισχύ για ολόκληρη την
Ε.Ε.

•

Το µεγαλύτερο µέρος της εποπτείας ασκείται από την εποπτική αρχή του κράτουςµέλους της καταγωγής της.

Ίδρυση Υποκαταστήµατος

Για την ίδρυση υποκαταστήµατος απαιτείται κοινοποίηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης των
απαραίτητων δικαιολογητικών από την εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής.
Εντός προθεσµίας δύο µηνών από την παραλαβή των δικαιολογητικών ο Υπουργός
Ανάπτυξης έχει τη δυνατότητα να αναφέρει στην εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής της
ασφαλιστικής επιχείρησης, εφόσον είναι αναγκαίο, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, για
λόγους δηµοσίου συµφέροντος, πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές του το υποκατάστηµα
στην Ελλάδα. Ακολούθως δύναται να πραγµατοποιηθεί έναρξη

των εργασιών του

υποκαταστήµατος µετά από σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Ανάπτυξης προς αυτό και σε
κάθε περίπτωση µετά την πάροδο της δίµηνης προθεσµίας
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΠΥ)

Οµοίως για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών απαιτείται υποβολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης
δικαιολογητικών από την εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής της ενδιαφερόµενης
ασφαλιστικής επιχείρησης. Ταυτόχρονα απαραίτητη κρίνεται η γνωστοποίηση από το
Υπουργείο Ανάπτυξης της καταχώρησης της επιχείρησης στο ειδικό Μητρώο Ελεύθερης
Παροχής Υπηρεσιών , στην εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής. Η µόνη δυνατότητα του
Υπουργού Ανάπτυξης να γνωστοποιεί αµέσως και εγγράφως στην εποπτική αρχή της χώρας
καταγωγής της ενδιαφερόµενης ασφαλιστικής επιχείρησης, εφόσον είναι αναγκαίο, τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, πρέπει να ασκεί τις
δραστηριότητές του το υποκατάστηµα στην Ελλάδα. Η έναρξη της

άσκησης των

δραστηριοτήτων µε ΕΠΥ µετά από την κοινοποίηση σε αυτή της γνωστοποίησης εκ µέρους
της εποπτικής αρχής της καταγωγής της για την υποβολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης των
απαιτούµενων δικαιολογητικών.

Άλλες υποχρεώσεις των Κοινοτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Επιπροσθέτως

των υποχρεώσεων που έχουν σχετικά µε την ίδρυση και την Ελεύθερη

Παροχή των Υπηρεσιών οι ασφαλιστικές αυτές επιχειρήσεις έχουν και επιπλέον τις
ακόλουθες υποχρεώσεις:
•

Το Υπουργείο Ανάπτυξης µπορεί να ζητά από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που
εδρεύουν σε άλλα κράτη µέλη και ασκούν στην Ελλάδα ασφαλίσεις µε
υποκαταστήµατα ή µε καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών τη µη συστηµατική
κοινοποίηση των γενικών και ειδικών όρων και των εντύπων που προτίθενται να
χρησιµοποιήσουν µε τους ασφαλισµένους τους

•

Αν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλα κράτη µέλη και ασκούν στην
Ελλάδα ασφαλίσεις µε υποκαταστήµατα ή µε καθεστώς ΕΠΥ δεν τηρούν την
ασφαλιστική νοµοθεσία, το Υπουργείο Ανάπτυξης τις καλεί να αποκαταστήσουν την
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ισχύουσα νοµοθεσία και τις ασφαλιστικές αρχές και ενηµερώνει τις εποπτικές αρχές
των κρατών καταγωγής τους
•

Αν οι επιχειρήσεις δεν ανταποκριθούν, το Υπουργείο Ανάπτυξης ενηµερώνει τις
αντίστοιχες εποπτικές αρχές των κρατών και τις καλεί να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα

•

Αν παρά τα ληφθέντα µέτρα ή σε περίπτωση έλλειψης ή ανεπάρκειας των µέτρων
αυτών, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να παραβιάζουν τους κανόνες δικαίου, το
Υπουργείο Ανάπτυξης ενηµερώνει τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές και µπορεί να
λάβει τα κατάλληλα µέτρα και να απαγορεύσει, εφόσον είναι αναγκαίο, στις
επιχειρήσεις να εξακολουθούν να συνάπτουν νέες ασφαλίσεις στην Ελλάδα. Μπορεί
επίσης να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις, συµπεριλαµβανοµένου και του περιορισµού
της ελεύθερης διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων στην Ελλάδα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Με τον όρο ασφαλιστική διαµεσολάβηση νοείται κάθε δραστηριότητα είτε παρουσίασης,
πρότασης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συµβάσεων ασφάλισης ή
παροχής συνδροµής κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε
περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου.

Οι δραστηριότητες αυτές δεν θεωρούνται ως ασφαλιστική διαµεσολάβηση, όταν ασκούνται
από ασφαλιστική επιχείρηση ή από υπάλληλο ασφαλιστικής επιχείρησης, ο οποίος συνδέεται
µε σχέση εργασίας µε αυτήν και ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης αυτής.
Επίσης δεν θεωρούνται ως ασφαλιστική διαµεσολάβηση οι δραστηριότητες που συνίστανται
στην περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της άσκησης άλλης επαγγελµατικής
δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι σκοπός αυτής της δραστηριότητας δεν είναι η συνδροµή του
πελάτη στη σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής σύµβασης, καθώς και η κατ’ επάγγελµα
διαχείριση περιπτώσεων ζηµιών ασφαλιστικής επιχείρησης ή οι δραστηριότητες εκτίµησης
και διακανονισµού ζηµιών.
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Για τους σκοπούς της κατανόησης των ακολούθων πρέπει να αναφέρουµε την έννοια του
κράτους µέλους καταγωγής. Το κράτος µέλος καταγωγής

στην περίπτωση που ο

διαµεσολαβητής είναι φυσικό πρόσωπο, αναφέρεται στο κράτος στο οποίο διαµένει και
ασκεί τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ενώ στην περίπτωση που διαµεσολαβητής
αποτελεί νοµικό πρόσωπο, αναφέρεται στο κράτος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική του
έδρα ή, αν δεν έχει καταστατική έδρα, σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, στο κράτος µέλος
στο οποίο βρίσκεται η κεντρική του διοίκηση.
Το κράτος µέλος υποδοχής νοείται το κράτος µέλος στο οποίο ένας ασφαλιστικός ή
αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής έχει υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες.
Το σταθερό υπόθεµα

νοείται κάθε µέσο που παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να

αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να µπορεί
να ανατρέχει σε αυτές µελλοντικά, για το απαιτούµενο από τους σκοπούς των πληροφοριών
χρονικό διάστηµα, και που επιτρέπει την αµετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευµένων
πληροφοριών. Ειδικότερα, στο σταθερό υπόθεµα συµπεριλαµβάνονται CD-ROM, DVD και
ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή του πελάτη όπου αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, ενώ δεν συµπεριλαµβάνονται οι ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου.

Ασφαλιστικοί ∆ιαµεσολαβητές
Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στη
διανοµή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων στην Κοινότητα. Τα ασφαλιστικά
προϊόντα µπορούν να διανέµονται από διάφορες κατηγορίες φυσικών ή νοµικών προσώπων,
όπως πράκτορες, µεσίτες και φορείς παροχής τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών.
Βοηθούν τους πελάτες στον προσδιορισµό των κινδύνων που αντιµετωπίζουν και επιθυµούν
να ασφαλίσουν και παράλληλα συµβάλλουν στη λήψη

εµπεριστατωµένων αποφάσεων

σχετικά µε αυτούς τους κινδύνους.
Συµβάλλουν στον σχεδιασµό νέων και καινοτόµων λύσεων για την εξυπηρέτηση των
απαιτήσεων των πελατών µειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος αναζήτησης µε τη παροχή
εξατοµικευµένων συµβουλών.
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Ασφαλιστικός Σύµβουλος
Ασφαλιστικός σύµβουλος είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο µελετά την αγορά,
παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών, µε
ασφαλιστικές συµβάσεις, για λογαριασµό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ασφαλιστικών
πρακτόρων, µεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συµβούλων για την πρόσκτηση εργασιών.
Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύµβουλο µε τους παραπάνω είναι σύµβαση έργου. Ο
ασφαλιστικός σύµβουλος δεν έχει δικαίωµα υπογραφής ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης
ασφαλιστικής επιχείρησης, ασφαλιστικού πράκτορα ή µεσίτη. Κάθε αντίθετη συµφωνία είναι
άκυρη. ∆εν είναι παράνοµος ο συµβατικός όρος µε τον οποίο περιορίζεται το δικαίωµα του
ασφαλιστικού συµβούλου να συνάπτει σύµβαση και µε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το
δικαίωµα αυτό ασκείται από την συµβαλλόµενη ασφαλιστική επιχείρηση µόνο για τους
κλάδους που ασκεί. Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να αναθέτει στον ασφαλιστικό
σύµβουλο την είσπραξη ασφαλίστρων. Στην περίπτωση αυτή του καταβάλλει επιπλέον
προµήθεια, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τα µέρη µε τη σχετική σύµβαση. Η ιδιότητα
του ασφαλιστικού συµβούλου είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του ασφαλιστικού
υπαλλήλου. Προϋποθέσεις για την νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας του ασφαλιστικού
συµβούλου είναι η εγγραφή του στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο της έδρας του, (τα
δικαιολογητικά για την εγγραφή περιέχονται στο Π.∆. 190/2006 και στην υπουργική απόφαση
K3-8010-08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης) καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς
δοκιµασίας σε εξετάσεις που επιµελείται η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση νοµικού
προσώπου, τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.∆.
190/2006, αφορούν και τους υπαλλήλους που συµµετέχουν άµεσα στην ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική διαµεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί
διαµεσολαβητές.
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Ασφαλιστικός Πράκτορας
Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει ως έργο την ανάληψη µε
σύµβαση, έναντι προµήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνοµα και για λογαριασµό µιας ή
περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει,
προτείνει, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαµέσου άλλων
διαµεσολαβούντων για λογαριασµό µιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων
ασφαλιστικές συµβάσεις. Επίσης παρέχει στον ασφαλισµένο κάθε αναγκαία συνδροµή κατά
την διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης και ιδιαίτερα µετά την επέλευση της ασφαλιστικής
περίπτωσης. Με την σύµβαση πρακτόρευσης µπορεί να περιορίζεται το δικαίωµα του
ασφαλιστικού πράκτορα να συνάπτει συµβάσεις πρακτόρευσης και µε άλλες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του
µεσίτη ασφαλίσεων καθώς και µε την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή
εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης. Προϋποθέσεις για την νόµιµη άσκηση της
δραστηριότητας του ασφαλιστικού πράκτορα είναι η εγγραφή του στο Επαγγελµατικό
Επιµελητήριο της έδρας του, (τα δικαιολογητικά για την εγγραφή περιέχονται στο Π.∆.
190/2006 και στην υπουργική απόφαση K3-8010-08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης)
καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς δοκιµασίας σε εξετάσεις που επιµελείται η Τράπεζα της
Ελλάδος. Στην περίπτωση νοµικού προσώπου, τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται
στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.∆. 190/2006, αφορούν και τους υπαλλήλους που συµµετέχουν
άµεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως
συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές.

Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων
Μεσίτης είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως έργο, µε εντολή του ασφαλιζόµενου, χωρίς να
δεσµεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι
προµήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει
σε επαφή ασφαλιζόµενους ή αντασφαλιζόµενους µε τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα δύναται να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές
εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συµβάσεων, να λαµβάνει την
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αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του
ασφαλιζόµενου ή αντασφαλιζοµένου και να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση τους,
ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου. Ο µεσίτης ασφαλίσεων πρέπει να απολαµβάνει
νοµικής και οικονοµικής ανεξαρτησίας έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η ιδιότητα του
µεσίτη ασφαλίσεων είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, µε την
ιδιότητα του συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή καθώς και µε την ιδιότητα του
γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης. Προϋποθέσεις για
την νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας του µεσίτη ασφαλίσεων είναι η εγγραφή του στο
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο της έδρας του, (τα δικαιολογητικά για την εγγραφή περιέχονται
στο Π.∆. 190/2006 και στην υπουργική απόφαση K3-8010 08/08/2007 του Υπουργού
Ανάπτυξης) καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς δοκιµασίας σε εξετάσεις που επιµελείται η
Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση νοµικού προσώπου, τα έγγραφα και πιστοποιητικά που
αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.∆. 190/2006, αφορούν και τους υπαλλήλους που
συµµετέχουν

άµεσα

στην

ασφαλιστική

ή

αντασφαλιστική

διαµεσολάβηση

ή

δραστηριοποιούνται ως συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές.

Συντονιστής Ασφαλιστικών Συµβούλων
Συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο για
λογαριασµό µιας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και µιας µόνο ασφαλιστικής επιχείρησης
ασφαλίσεων κατά ζηµιών, έναντι προµήθειας, διαµεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών
συµβάσεων διαµέσου οµάδας ασφαλιστικών συµβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και
εποπτεύει. Η σχέση που συνδέει το συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων µε την ασφαλιστική
επιχείρηση είναι σύµβαση έργου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως. Σε περίπτωση ύπαρξης
επιπλέον σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας του συντονιστή ως διευθυντή γραφείου πωλήσεων
ασφαλίσεων, η σύµβαση έργου παραµένει ανεξάρτητη και δεν απορροφάται από την σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας. Η ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων καθίσταται
ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής
επιχείρησης. Προϋποθέσεις για την νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας του συντονιστή
ασφαλιστικών συµβούλων είναι η εγγραφή του στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο της έδρας
του, (τα δικαιολογητικά για την εγγραφή περιέχονται στο Π.∆. 190/2006 και στην υπουργική
απόφαση K3-8010-08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης) καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς
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δοκιµασίας σε εξετάσεις που επιµελείται η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση νοµικού
προσώπου, τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.∆.
190/2006, αφορούν και τους υπαλλήλους που συµµετέχουν άµεσα στην ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική διαµεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί
διαµεσολαβητές.

Συνδεδεµένος Ασφαλιστικός ∆ιαµεσολαβητής
Συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί
δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης εξ ονόµατος και για λογαριασµό ασφαλιστικής
επιχείρησης ή περισσότερων της µιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, µε την προϋπόθεση ότι τα
σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά µεταξύ τους. ∆εν εισπράττει τα
ασφάλιστρα ή τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη και ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των
εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορά κάθε µία από αυτές.
Θεωρείται επίσης, ως συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ο οποίος ενεργεί υπό την
ευθύνη µιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορούν κάθε
µια από αυτές, κάθε πρόσωπο που ασκεί την δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης η
οποία είναι συµπληρωµατική προς την κύρια επαγγελµατική του δραστηριότητα, όταν η
ασφάλιση αποτελεί συµπλήρωµα των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της
κυρίας απασχόλησής του και το οποίο δεν εισπράττει ούτε τα ασφάλιστρα ούτε τα ποσά που
προορίζονται για τον πελάτη. Η ιδιότητα του συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή εξ
ορισµού είναι ασυµβίβαστη µε αυτήν του µεσίτη ασφαλίσεων.
Προϋποθέσεις για την νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας του συνδεδεµένου ασφαλιστικού
διαµεσολαβητή είναι η εγγραφή του στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο της έδρας του,(τα
δικαιολογητικά για την εγγραφή περιέχονται στο Π.∆. 190/2006 και στην υπουργική απόφαση
K3-8010-08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης) καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς
δοκιµασίας σε εξετάσεις που επιµελείται η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση νοµικού
προσώπου, τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.∆.
190/2006, αφορούν και τους υπαλλήλους που συµµετέχουν άµεσα στην ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική διαµεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί
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διαµεσολαβητές.

Υπάλληλος Ασφαλιστικής Επιχείρησης
Υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης µπορεί να ασκεί πράξεις ασφαλιστικής διαµεσολάβησης
χωρίς να υποχρεούται σε εγγραφή στο αρµόδιο Επιµελητήριο, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα
έσοδά του, καταβαλλόµενα ως προµήθειες, από τις πράξεις αυτές δεν υπερβαίνουν στο σύνολο
τους το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000). Εάν τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από τις
πράξεις αυτές υπερβαίνουν το προαναφερόµενο ποσό υποχρεούται να εγγραφεί στο αρµόδιο
επιµελητήριο µε την συνδροµή των προϋποθέσεων που ανάγονται στην κατηγορία
ασφαλιστικής διαµεσολάβησης που επιλέγει να εγγραφεί (τα δικαιολογητικά για την εγγραφή
περιέχονται στο Π.∆. 190/2006 και στην υπουργική απόφαση K3-8010-08/08/2007 του
Υπουργού Ανάπτυξης).

∆ιαµεσολαβούντες - Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει τις
δραστηριότητες του για πρώτη φορά σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη µε καθεστώς ελεύθερης
εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος. Εντός
προθεσµίας ενός µηνός µετά την ενηµέρωση αυτή, η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί στις
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υποδοχής την πρόθεση του ασφαλιστικού ή
αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή να δραστηριοποιηθεί στην επικράτειά τους, ενηµερώνοντας
ταυτόχρονα

τον

ενδιαφερόµενο

διαµεσολαβητή.

Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής µπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητα του
στο κράτος της ΕΕ, προς το οποίο εστάλη η ως άνω Γνωστοποίηση, µετά την πάροδο ενός
µήνα από την ηµεροµηνία κατά την οποία πληροφορήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι
ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παραπάνω παραγράφου. Ο διαµεσολαβητής µπορεί να αρχίσει
αµέσως την δραστηριότητα του, αν το κράτος-µέλος υποδοχής δεν επιθυµεί να λαµβάνει τη
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σχετική γνωστοποίηση.

∆ιαδικασία εγγραφής σε µητρώο
Ο ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής εγγράφεται στο µητρώο που τηρείται
από τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια ή από τα Επαγγελµατικά Τµήµατα των Ενιαίων
Επιµελητηρίων, στην περιφέρεια των οποίων έχει αυτός την εµπορική ή επαγγελµατική
κατοικία του.

Ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής εγγράφεται στο µητρώο του Επαγγελµατικού
Επιµελητηρίου ή του Επαγγελµατικού Τµήµατος του Μικτού Επιµελητηρίου στην περιφέρεια
των οποίων έχει αυτός την εµπορική ή επαγγελµατική κατοικία του, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο ν. 1569/1985. Για την εγγραφή του συνδεδεµένου ασφαλιστικού
διαµεσολαβητή, απαιτείται προσκόµιση βεβαίωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης ή των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, υπό την πλήρη ευθύνη των οποίων αυτός ενεργεί και στην
οποία δηλώνεται ρητά η ιδιότητά του ως συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή.

Στην περίπτωση του νοµικού προσώπου που ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης, περιλαµβανοµένου και αυτού που ασκεί δραστηριότητα
συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, εγγράφεται σε ειδική µερίδα του µητρώου του
οικείου Επιµελητηρίου, στην οποία και καταχωρίζεται το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη
διοίκησή του ή σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης, τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη της
διοίκησης και είναι υπεύθυνα για τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης. Παράλληλα το νοµικό
πρόσωπο κοινοποιεί στο οικείο Επιµελητήριο το νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο της
απόφασης του αρµοδίου οργάνου του νοµικού προσώπου, µε την οποία ορίζεται ότι την
πραγµατική

διοίκηση

των

σχετικών

διαµεσολαβητικών

δραστηριοτήτων

έχει

το

συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο.

Ακόλουθα το οικείο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή το Επαγγελµατικό Τµήµα του Ενιαίου
Επιµελητήριου, εκδίδει δελτίο ταυτότητας ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή
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και συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. Στο δελτίο αυτό αναφέρονται η διάρκεια
ισχύος του, το όνοµα και το επώνυµο του διαµεσολαβητή ή η εταιρική επωνυµία του νοµικού
προσώπου, η διεύθυνσή του, ο αριθµός µητρώου και, εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, τα
ονόµατα των φυσικών προσώπων που έχουν αναλάβει τη διοίκησή του.

Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός
διαµεσολαβητής οφείλει να ενηµερώνει αµέσως το οικείο µητρώο για κάθε µεταβολή, η
οποία αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται σε αυτό. Επίσης ο συνδεδεµένος
ασφαλιστικός διαµεσολαβητής οφείλει να ενηµερώσει αµέσως το µητρώο ότι προτίθεται να
ασκήσει δραστηριότητα ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή να την διακόψει,
πριν από την δήλωση έναρξης ή διακοπής, αντίστοιχα. Ανάλογη υποχρέωση έχουν

η

ασφαλιστική ή οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπό την πλήρη ευθύνη των οποίων, ενεργεί ο
συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής.

Τέλος

ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής και ο συνδεδεµένος

ασφαλιστικός διαµεσολαβητής οφείλει να επιστρέψει το ανωτέρω δελτίο στην αρχή που το
εξέδωσε όταν λήξει η ισχύς του ή όταν αυτός διαγραφεί από το οικείο µητρώο. Αν ο
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής και ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός
διαµεσολαβητής ασκούν τις δραστηριότητές τους υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος ή κράτη, στο µητρώο αναφέρονται επίσης το
κράτος ή τα κράτη αυτά.

Ασφαλιστικοί

και

αντασφαλιστικοί

διαµεσολαβητές

ή

συνδεδεµένοι

ασφαλιστικοί

διαµεσολαβητές εγγεγραµµένοι στο οικείο µητρώο του αρµοδίου Επιµελητήριου µπορούν να
δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρη την Κοινότητα, τόσο υπό καθεστώς ελεύθερης
εγκατάστασης όσο και υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) οργανώνει και τηρεί γενικό µητρώο
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και συνδεδεµένων ασφαλιστικών
διαµεσολαβητών, στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των παραπάνω προσώπων που
περιέχονται στα µητρώα που τηρούνται στα οικεία Επιµελητήρια. Στο γενικό αυτό µητρώο
εγγράφονται και οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές ή συνδεδεµένοι
ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος και πρόκειται να
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δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτών των διαµεσολαβητών αποστέλλονται
στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων από το οικείο Επιµελητήριο.

Κάθε Επιµελητήριο που τηρεί µητρώο ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών
και συνδεδεµένων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, αποστέλλει στην Κεντρική Ένωση
Επιµελητηρίων ηλεκτρονικά ανά πάσα στιγµή τα καταχωρηµένα στο µητρώο του στοιχεία.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρχικά το

πρώτο βήµα έγινε

προκειµένου να διευκολυνθεί η άσκηση της ελεύθερης

εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τους πράκτορες και µεσίτες ασφαλειών
µε την οδηγία 77/92/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1976. Η οδηγία αυτή
περιείχε τα µέτρα που αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της πραγµατικής ασκήσεως του
δικαιώµατος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις
δραστηριότητες πράκτορα και µεσίτη ασφαλειών και ιδίως τα µεταβατικά µέτρων που
αφορούσαν τις δραστηριότητες αυτές . Η οδηγία αυτή επρόκειτο να παραµείνει σε ισχύ
µέχρις ότου τεθούν σε εφαρµογή οι διατάξεις περί συντονισµού των εθνικών κανόνων που
αφορούν την ανάληψη και την άσκηση των δραστηριοτήτων των πρακτόρων και µεσιτών
ασφαλειών.

Ακολούθως Η σύσταση 92/48/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 18ης ∆εκεµβρίου 1991, για τους
ασφαλιστικούς µεσάζοντες υιοθετήθηκε σε µεγάλο βαθµό από τα κράτη µέλη και βοήθησε
την προσέγγιση των εθνικών διατάξεων σχετικά µε τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα
και την εγγραφή σε µητρώα των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των εθνικών διατάξεων, οι
οποίες δηµιουργούν εµπόδια στην ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων των
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών στην εσωτερική αγορά . Κρίθηκε
εποµένως, σκόπιµο να αντικατασταθεί η οδηγία 77/92/ΕΟΚ από µια νέα οδηγία.
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Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
επωφεληθούν από τα δικαιώµατα που τους παρέχει η συνθήκη µε την ελευθερία
εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών .
Η αδυναµία αυτή να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους σε όλη την Κοινότητα
εµποδίζει την εύρυθµη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ασφαλίσεων.
Η παρούσα οδηγία 2002/92/ ΕΕ συνοπτικά θεσπίζει κανόνες για την ανάληψη και άσκηση
δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης από φυσικά και νοµικά
πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστηµένα ή επιθυµούν να εγκατασταθούν σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα πρόσωπα η δραστηριότητα των οποίων συνίσταται στην
παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης σε τρίτους έναντι αµοιβής, η οποία µπορεί
να είναι χρηµατική ή να έχει οποιαδήποτε άλλη µορφή συνοµολογηµένου οικονοµικού
οφέλους το οποίο συνδέεται µε τις υπηρεσίες που παρέχουν αυτοί οι διαµεσολαβητές.
∆εν θα πρέπει να εφαρµόζεται στα πρόσωπα που ασκούν άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα
, όπως π.χ. οι φοροτεχνικοί ή οι λογιστές, τα οποία παρέχουν περιστασιακά συµβουλές για
ασφαλιστικά θέµατα στο πλαίσιο αυτής της άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας, ούτε θα
πρέπει να εφαρµόζεται σε απλή παροχή πληροφοριών γενικής φύσεως σχετικά µε
ασφαλιστικά προϊόντα, εφόσον η δραστηριότητα αυτή δεν αποσκοπεί ούτε στην παροχή
βοήθειας προς τον πελάτη κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής
σύµβασης, ούτε στην κατ' επάγγελµα διαχείριση περιπτώσεων ζηµιών µιας ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης, ούτε στην εκτίµηση και το διακανονισµό ζηµιών.
Επίσης δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται στα πρόσωπα που ασκούν την ασφαλιστική
διαµεσολάβηση ως παρεπόµενη δραστηριότητα υπό ορισµένες αυστηρές προϋποθέσεις.

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές θα πρέπει να εγγράφονται σε µητρώο
της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους όπου έχουν τη διαµονή τους ή την κεντρική τους
διοίκηση, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν αυστηρά επαγγελµατικά προσόντα όσον αφορά
την ικανότητα, την καλή φήµη, την κάλυψη της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης και την
χρηµατοοικονοµική ικανότητα .
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Η εν λόγω εγγραφή σε µητρώο θα πρέπει να επιτρέπει στους ασφαλιστικούς και
αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές να δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη µέλη σύµφωνα µε
τις αρχές της ελεύθερης εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, µε την
προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η κατάλληλη διαδικασία ενηµέρωσης µεταξύ των αρµόδιων
αρχών.

Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλων κυρώσεων έναντι των προσώπων που ασκούν τη
δραστηριότητα της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης χωρίς να έχουν
εγγραφεί

σε

µητρώο,

των

ασφαλιστικών

ή

αντασφαλιστικών

επιχειρήσεων

που

χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες διαµεσολαβητών µη εγγεγραµµένων σε µητρώα ή
διαµεσολαβητών που δεν συµµορφώνονται µε τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών είναι απαραίτητη
για την προστασία των καταναλωτών και την εξασφάλιση της ευρωστίας των ασφαλιστικών
και αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην ενιαία αγορά.
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 αριθµό ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διευκρινίζει τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών
διαµεσολαβητών σχετικά µε τις πληροφορίες που παρέχουν στους πελάτες. Σχετικά µε το
ζήτηµα αυτό, τα κράτη µέλη δύνανται να διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις
οι οποίες θα ισχύουν για τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, ανεξαρτήτως του τόπου
διαµονής τους, εφόσον ασκούν τις διαµεσολαβητικές τους δραστηριότητες στην επικράτειά
τους.

Αν ο διαµεσολαβητής δηλώνει ότι παρέχει συµβουλές για προϊόντα από ένα ευρύ φάσµα
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να προβαίνει σε αµερόληπτη και επαρκώς διεξοδική
ανάλυση των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Επιπλέον, όλοι οι διαµεσολαβητές θα
πρέπει να εξηγούν τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συµβουλές τους.
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Η ανάγκη για παροχή των εν λόγω πληροφοριών είναι µικρότερη, όταν ο καταναλωτής είναι
µια εταιρεία που αναζητεί ασφαλιστική ή αντασφαλιστική κάλυψη εµπορικών και
βιοµηχανικών κινδύνων.
Στα κράτη µέλη πρέπει να υφίστανται επαρκείς και αποτελεσµατικές διαδικασίες
καταγγελιών και προσφυγών για το διακανονισµό των διαφορών µεταξύ ασφαλιστικών
διαµεσολαβητών

και

καταναλωτών,

χρησιµοποιώντας

ενδεχοµένως

τις

ισχύουσες

διαδικασίες.

Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των πελατών για προσφυγή στα δικαστήρια, τα κράτη
µέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν θεσπιστεί για την
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών να συνεργάζονται στην επίλυση διασυνοριακών
διαφορών. Η εν λόγω συνεργασία θα µπορούσε ενδεικτικά να επιτρέπει στους πελάτες να
έρχονται σε επαφή µε εξωδικαστικούς φορείς στο κράτος µέλος διαµονής τους για
καταγγελίες κατά των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλα
κράτη µέλη. Η δηµιουργία του δικτύου FIN-NET παρέχει αυξηµένη βοήθεια στους
καταναλωτές όταν χρησιµοποιούν διασυνοριακές υπηρεσίες. Στις διατάξεις περί της
διαδικασίας θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η σύσταση 98/257/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής
Μαρτίου 1998, σχετικά µε τις αρχές που διέπουν τα αρµόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση
των διαφορών κατανάλωσης.

Ο∆ΗΓΙΑ 2002/92/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το διάταγµα αυτό ρυθµίζει την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και
αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης από φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα οποία είναι
εγκατεστηµένα ή επιθυµούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.
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Οι διατάξεις του διατάγµατος αυτού δεν έχουν εφαρµογή σε πρόσωπα που παρέχουν
υπηρεσίες διαµεσολάβησης για ασφαλιστικές συµβάσεις, εφόσον οι ακόλουθες προϋποθέσεις
συντρέχουν, σωρευτικά:
α) η ασφαλιστική σύµβαση απαιτεί µόνο γνώση της παρεχόµενης

ασφαλιστικής

κάλυψης,

β) η ασφαλιστική σύµβαση δεν είναι σύµβαση ασφάλισης ζωής,

γ) η ασφαλιστική σύµβαση δεν καλύπτει κανενός είδους αστική ευθύνη,

δ) η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα του προσώπου δεν είναι η ασφαλιστική
διαµεσολάβηση,

ε) η ασφάλιση είναι συµπληρωµατική προς το προϊόν ή την υπηρεσία πού παρέχεται
από οποιονδήποτε προµηθευτή, εφόσον η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει:
αα) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας, ή ζηµίας αγαθών που παρέχει ο
προµηθευτής αυτός, ή
ββ) την ζηµία ή απώλεια αποσκευών και άλλους κινδύνους που σχετίζονται µε
το ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον προµηθευτή αυτόν, ακόµη και αν
η ασφάλιση καλύπτει ασφάλιση ζωής ή κινδύνους αστικής ευθύνης, υπό τον
όρο ότι η ασφαλιστική αυτή κάλυψη είναι παρεπόµενη της κύριας κάλυψης,
που αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται µε το ταξίδι,

στ) το ποσό του ετήσιου ασφαλίστρου δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ και η
συνολική διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των
ενδεχοµένων ανανεώσεων, δεν υπερβαίνει περίοδο πέντε (5) ετών.

Οι διατάξεις του διατάγµατος αυτού δεν εφαρµόζονται στις υπηρεσίες ασφαλιστικής και
αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης που παρέχονται σε σχέση µε κινδύνους και υποχρεώσεις
εκτός των ορίων της Κοινότητας. Με την επιφύλαξη της ισχύος διατάξεων ειδικών νόµων, η
ανάπτυξη στην Ελληνική αγορά ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολαβητικής
δραστηριότητας από διαµεσολαβητές εγκατεστηµένους σε τρίτη χώρα και εργαζόµενους στην
Ελληνική Επικράτεια στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, γίνεται υπό όρους ίσης
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µεταχείρισης όλων των προσώπων που ασκούν ή εξουσιοδοτήθηκαν να ασκήσουν
δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης στην Ελληνική αγορά.

Απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα
Ο συντονισµός των εθνικών διατάξεων για τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα και την
εγγραφή σε µητρώα των προσώπων που αναλαµβάνουν και ασκούν τη δραστηριότητα της
ασφαλιστικής διαµεσολάβησης

συµβάλλει τόσο στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών όσο και στην βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών
στον τοµέα αυτό.
Κάθε ενδιαφερόµενος που επιθυµεί την εγγραφή του στο οικείο µητρώο ως ασφαλιστικός ή
αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής υποβάλλει τα ακόλουθα:

•

Αν πρόκειται για δραστηριότητα ασφαλιστικού συµβούλου:

α) απολυτήριο λυκείου, εξατάξιου γυµνασίου, ισότιµου ή ισοδύναµου
σχολείου, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,

β) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει
καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστο τριών µηνών για έγκληµα κατά της
περιουσίας ή σχετικό µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα
για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση,
κλοπή, λαθρεµπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και έκδοση ακάλυπτων
επιταγών,

γ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει πτωχεύσει ή, αν έχει πτωχεύσει,
ότι έχει αποκατασταθεί,

δ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική
επικουρική δικαστική συµπαράσταση,
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ή

ε) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι κατέχει γενικές εµπορικές ή επαγγελµατικές
γνώσεις. Η προϋπόθεση αυτή πληρείται αν διαθέτει, αποδεδειγµένα, διετή
τουλάχιστον εµπειρία σε υπηρεσίες που περιγράφονται στην περίπτωση α ή
εµπειρία ενός έτους στις υπηρεσίες αυτές και πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή
ισοτίµου της αλλοδαπής,

στ) έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει συνάψει ασφάλιση
επαγγελµατικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή
οποιαδήποτε άλλη σύµβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελµατικής αστικής
ευθύνης του για ποσό τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ για κάθε απαίτηση και
συνολικά 1.500.000 ευρώ κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή
δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική, αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ’
ονόµατι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής, έχει παράσχει την
ασφάλιση αυτή ή έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές του. Με
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού τα παραπάνω ποσά αναπροσαρµόζονται
κάθε πέντε χρόνια, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη του
Ευρωπαϊκού δείκτη τιµών καταναλωτή όπως δηµοσιεύεται στην Eurostat.

•

Αν πρόκειται για δραστηριότητες ασφαλιστικού πράκτορα και µεσίτη ασφαλίσεων:

α) Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που προαναφέρθηκαν στην περίπτωση του
ασφαλιστικού συµβούλου

β) έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι:

i) έχει εργασθεί επί τέσσερα τουλάχιστον χρόνια ως ασκών την
διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας ή µεσιτείας ή ως
µεσίτης ασφαλίσεων, ως συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων,
ασφαλιστικός σύµβουλος, ή υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής
µεσιτείας, πρακτορείας ή συντονισµού ασφαλιστικών συµβούλων ή
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ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, ή
ii) ασκεί τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται
στην περ. i, εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους σε
ασφαλιστικά θέµατα, ή

iii) έχει εργασθεί επί δύο έτη µε οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες
ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισοτίµου της
αλλοδαπής, ή

iv)έχει εργασθεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας, αν έχει
µεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά
θέµατα, ή

v)έχει διατελέσει επί δύο χρόνια ως νόµιµος αντιπρόσωπος ή
εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας που είναι νόµιµος αντιπρόσωπος
αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός
διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

•

Για την εγγραφή συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή στο οικείο µητρώο η
ασφαλιστική επιχείρηση, τα ασφαλιστικά προϊόντα της οποίας διαθέτει, οφείλει να
καταθέσει στο οικείο Επιµελητήριο βεβαίωση µε την οποία πιστοποιείται ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α σχετικά µε τα απαιτούµενα προσόντα
ή, όπου αυτό είναι αναγκαίο επιπρόσθετα και της περίπτωσης β.

•

Για την εγγραφή στο οικείο µητρώο νοµικού προσώπου ως ασφαλιστικού και
αντασφαλιστικού

διαµεσολαβητή

και

συνδεδεµένου

ασφαλιστικού

διαµεσολαβητή τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο
σχετικά µε τον ασφαλιστικό σύµβουλο, εδ. α−στ, αντίστοιχα, αφορούν:
α. το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκησή του ή σε περίπτωση συλλογικής
διοίκησης το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη της διοίκησης και
διαχειρίζονται τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης,
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β. τους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων που συµµετέχουν άµεσα στην
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως
συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές.

Όλα τα προαναφερόµενα

έγγραφα και πιστοποιητικά υποβάλλονται στο οικείο

Επιµελητήριο, το οποίο και προβαίνει στον αναγκαίο για την εγγραφή ή ανανέωση της
εγγραφής, έλεγχό τους.

Σε κάθε περίπτωση, η αρµόδια αρχή οφείλει να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που
συµµετέχουν άµεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση πρέπει να έχουν
αποδεδειγµένα τις γνώσεις και ικανότητες που, κατά περίπτωση, απαιτούνται για την άσκηση
της δραστηριότητάς τους.

Για την έναρξη της άσκησης των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής
διαµεσολάβησης,

περιλαµβανοµένων

και

των

δραστηριοτήτων

του

συνδεδεµένου

ασφαλιστικού διαµεσολαβητή πρέπει να πληρούνται σε µόνιµη βάση οι επαγγελµατικές
προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν. Οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται από το αρµόδιο
Επιµελητήριο ανά τριετία. Σε κάθε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διαγράφεται από το µητρώο. Εφόσον το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο διενεργεί διασυνοριακές ασφαλιστικές εργασίες διαµεσολάβησης η Επιτροπή
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ενηµερώνει το Κράτος υποδοχής για τη διαγραφή αυτή, µε
όλα τα πρόσφορα µέσα. Το αρµόδιο Επιµελητήριο χορηγεί στον ασφαλιστικό ή
αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία
σχετικά µε την εγγραφή του στα Μητρώα.

Ο πελάτης, καταβάλλοντας καλόπιστα το ασφάλιστρο στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή,
απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του προς τον ασφαλιστή και αν ακόµη ο ασφαλιστικός
διαµεσολαβητής δεν αποδώσει το ασφάλιστρο στον ασφαλιστή, εκτός αν ο πελάτης,
ενεργώντας µε δόλο καταβάλει το ασφάλιστρο σε ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, ο οποίος δεν
έχει εξουσία από την ασφαλιστική επιχείρηση να εισπράττει ασφάλιστρα. Σε κάθε περίπτωση
το βάρος της απόδειξης του δόλου του πελάτη φέρει ο ασφαλιστής. Ο ασφαλιστής ή
αντασφαλιστής, καταβάλλοντας χρηµατικά ποσά στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό
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διαµεσολαβητή υπέρ του ασφαλισµένου, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του παρά
µόνον αν ο πελάτης εισπράξει πράγµατι τα χρηµατικά ποσά.

Γνωστοποίηση της εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών σε άλλα κράτη
µέλη

Ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ο οποίος προτίθεται να ασκήσει τις
δραστηριότητές του για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε περισσότερα κράτη µέλη µε
καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενηµερώνει την
Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. Εντός προθεσµίας ενός µηνός µετά την
ενηµέρωση αυτή, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης γνωστοποιεί στις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών υποδοχής που το επιθυµούν, την πρόθεση του ασφαλιστικού ή
αντασφαλιστικού

διαµεσολαβητή

και

ενηµερώνει

ταυτόχρονα

τον

ενδιαφερόµενο

διαµεσολαβητή.

Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής µπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητά
του ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία πληροφορήθηκε από την Επιτροπή
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο προηγούµενο
εδάφιο. Ο διαµεσολαβητής µπορεί να αρχίσει αµέσως τη δραστηριότητά του αν το κράτος
µέλος υποδοχής δεν επιθυµεί να λαµβάνει τη σχετική γνωστοποίηση.

Ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής εγγεγραµµένος σε µητρώο άλλου κράτους
µέλους, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών, εφόσον η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του έχει
γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης την πρόθεσή του να
δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα και έχει παρέλθει ένας µήνας από τη σχετική γνωστοποίηση.
Κατά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης δραστηριοποίησης στην Ελλάδα µε καθεστώς
ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών η αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής υποβάλλει στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της ηµεδαπής
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το όνοµα και το επώνυµο του διαµεσολαβητή ή την εταιρική επωνυµία του, τη διεύθυνσή
του, τον αριθµό µητρώου του και τα κράτη µέλη στα οποία αυτός δραστηριοποιείται.

Πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι διαµεσολαβητές
Πριν από τη σύναψη της αρχικής ασφαλιστικής σύµβασης και, εν ανάγκη, κατά την
τροποποίηση ή την ανανέωσή της, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής παρέχει στον πελάτη τις
ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:
α) την ταυτότητα και διεύθυνσή του ·
β) το µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος και τα µέσα για την εξακρίβωση της
εγγραφής του·
γ) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετοχή του που υπερβαίνει το 10 % των
δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου συγκεκριµένης ασφαλιστικής επιχείρησης·
δ) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετοχή συγκεκριµένης ασφαλιστικής επιχείρησης ή
µητρικής επιχείρησης συγκεκριµένης ασφαλιστικής επιχείρησης που υπερβαίνει το 10 %
των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή·
ε) τις διαδικασίες που επιτρέπουν τους πελάτες και άλλους ενδιαφεροµένους να
υποβάλλουν καταγγελίες για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές
και, ενδεχοµένως, για τις εξώδικες διαδικασίες καταγγελίας και προσφυγής που
αναφέρονται στο παρακάτω. Επιπλέον, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ενηµερώνει τον
πελάτη, όσον αφορά την προτεινόµενη σύµβαση, για το κατά πόσον:
i) παρέχει συµβουλές βάσει της υποχρέωσης του να παρέχει αµερόληπτη
ανάλυση, ή
ii) έχει συµβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής
διαµεσολάβησης

αποκλειστικά µε
37

µία

ή

περισσότερες

ασφαλιστικές

επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, µετά από αίτηµα του πελάτη, τον
ενηµερώνει για τις επωνυµίες των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή
iii) δεν έχει συµβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής
διαµεσολάβησης

αποκλειστικά µε

µία

ή

περισσότερες

ασφαλιστικές

επιχειρήσεις και δεν παρέχει συµβουλές βάσει της υποχρέωσης του να παρέχει
αµερόληπτη ανάλυση. Στην περίπτωση αυτή, µετά από αίτηµα του πελάτη, τον
ενηµερώνει για τις επωνυµίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε τις οποίες
δύναται να ασκεί και όντως ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Για τις
περιπτώσεις όπου προβλέπεται ότι µια συγκεκριµένη πληροφορία παρέχεται
µόνο µετά από αίτηµα του πελάτη, ο πελάτης ενηµερώνεται σχετικά µε το
δικαίωµά του να ζητεί την πληροφορία αυτή.
Όταν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει συµβουλές βάσει
αµερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να τις παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκούς αριθµού
ασφαλιστικών συµβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει,
σύµφωνα µε επαγγελµατικά κριτήρια, την ασφαλιστική σύµβαση που θα ανταποκρίνεται
καλύτερα στις ανάγκες του πελάτη.
Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύµβασης ασφάλισης, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής
πρέπει τουλάχιστον, βάσει ιδίως των πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο πελάτης, να
διευκρινίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη καθώς και τους λόγους στους οποίους
βασίζονται οι συµβουλές που παρέχονται στον πελάτη σχετικά µε συγκεκριµένο ασφαλιστικό
προϊόν. Οι διευκρινίσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον σύνθετο χαρακτήρα της
προτεινόµενης ασφαλιστικής σύµβασης.
Βέβαια οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους δεν χρειάζεται να
παρέχονται όταν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής διαµεσολαβεί στην ασφάλιση µεγάλων
κινδύνων, ούτε στην περίπτωση διαµεσολάβησης αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών.
Οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες πληροφορία που πρέπει να παρέχεται στους πελάτες
γνωστοποιείται:
α) γραπτώς ή επί άλλου σταθερού υποθέµατος διαθέσιµου και προσιτού στον πελάτη·
β) µε σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητή από τον πελάτη·
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γ) σε επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους της ασφαλιστικής υποχρέωσης ή σε
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα έχουν συµφωνήσει µεταξύ τους οι αντισυµβαλλόµενοι.
Κατ΄ εξαίρεση οι πληροφορίες που αυτές µπορούν να παρέχονται προφορικά εφόσον το
ζητήσει ο πελάτης ή εάν απαιτείται άµεση κάλυψη.
Στην περίπτωση ασφάλισης µέσω τηλεφώνου, οι πληροφορίες που δίδονται προηγουµένως
στον πελάτη συνάδουν προς τους κοινοτικούς κανόνες που διέπουν την εξ αποστάσεως
εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

Κυρώσεις
Τα κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση άσκησης της
δραστηριότητας του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή από πρόσωπο που δεν
έχει εγγραφεί σε σχετικό µητρώο κράτους µέλους.

Επίσης τα κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις έναντι των ασφαλιστικών ή
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης προσώπων που δεν έχουν εγγραφεί σε σχετικό µητρώο
κράτους µέλους.

Τα κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση που ένας ασφαλιστικός ή
αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής δεν συµµορφώνεται µε τις εθνικές διατάξεις που έχουν
θεσπισθεί σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εξουσία των κρατών µελών υποδοχής να λαµβάνουν
κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη ή την αντιµετώπιση πράξεων που διαπράττονται στο
έδαφός τους, οι οποίες είναι αντίθετες προς νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που έχουν
θεσπισθεί προς το γενικό συµφέρον. Η εξουσία αυτή περιλαµβάνει τη δυνατότητα των εν
λόγω

κρατών

µελών

να

εµποδίσουν

τους

παρανοµήσαντες

ασφαλιστικούς

ή

αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές να ασκήσουν περαιτέρω δραστηριότητες στο έδαφός
τους.

39

Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών
Οι αρµόδιες αρχές των διαφόρων κρατών µελών συνεργάζονται προκειµένου να
εξασφαλίζουν την ορθή εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Επίσης ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς
διαµεσολαβητές στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις που οι οποίες ενδέχεται να έχουν
ως αποτέλεσµα τη διαγραφή από το µητρώο των διαµεσολαβητών. Επιπλέον, οι αρµόδιες
αρχές µπορούν να ανταλλάσσουν κάθε σχετική πληροφορία µετά από αίτηση µιας από τις
αρχές αυτές.

Όλα τα πρόσωπα που υποχρεούνται να λαµβάνουν ή να παρέχουν πληροφορίες σύµφωνα µε
την παρούσα οδηγία οφείλουν να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο, όπως ορίζεται στο
άρθρο 16 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για το συντονισµό
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση,
εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και
88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής) (1) και στο
άρθρο 15 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Νοεµβρίου 1992, για το
συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
πρωτασφάλιση ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ
(τρίτη οδηγία σχετικά µε την ασφάλεια ζωής).

Καταγγελίες
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την καθιέρωση διαδικασιών, οι οποίες επιτρέπουν στους
πελάτες και άλλους ενδιαφεροµένους, και ιδιαίτερα στις ενώσεις καταναλωτών, να
υποβάλλουν καταγγελίες κατά των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών. Σε
κάθε περίπτωση, παρέχονται απαντήσεις για τις καταγγελίες.
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ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
Solvency I
Η οδηγία Solvency I θεσπίστηκε τον Φεβρουάριο του 2002 και τέθηκε σε πλήρη εφαρµογή
στα τέλη του 2004.
Βασική προϋπόθεση του Solvency I είναι ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να
διατηρούν περιουσιακά στοιχεία που ισούνται µε το περιθώριο φερεγγυότητας ή µε το
εγγυητικό τους κεφάλαιο, όποιο από τα δύο είναι το µεγαλύτερο. Σύµφωνα µε τη Ελληνική
νοµοθεσία Ν.∆ 400/1970 , Αρθ.17 α και 17 β το περιθώριο φερεγγυότητας καθορίζεται
επιγραµµατικά ως ακολούθως:

Για τις ασφαλίσεις κατά κινδύνων (non – life) το περιθώριο φερεγγυότητας ορίζεται ως το
υψηλότερο µεταξύ του δείκτη ασφαλίστρων και του δείκτη αποζηµιώσεων :

∆είκτης Ασφαλίστρων = Άθροισµα των ασφαλίστρων ή των αλληλασφαλιστικών
εισφορών (συµπεριλαµβανοµένων και των παρεποµένων δικαιωµάτων εντός της
τελευταίας κεκλεισµένης χρήσης από δραστηριότητες πρωτασφάλισης) και το ποσό
των αντασφαλίστρων που έγιναν αποδεκτά στην τελευταία οικονοµική χρήση. Από το
άθροισµα αυτό αφαιρείται το ποσό των ασφαλίστρων ή αλληλασφαλιστικών
εισφορών που ακυρώθηκαν κατά την τελευταία χρήση. Επίσης αφαιρείται το ποσό
των φόρων , τελών και εισφορών που αντιστοιχεί στα πιο πάνω ασφάλιστρα,
αντασφάλιστρα και εισφορές.
Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται µε ποσοστό 18% για τα πρώτα 50 εκ € ενώ
το επιπλέον πολλαπλασιάζεται µε ποσοστό 16% και αθροίζονται. Το άθροισµα αυτό
πολλαπλασιάζεται επί τον κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις λόγο µεταξύ του ποσού
αποζηµιώσεων που παραµένουν σε βάρος της ασφαλιστικής επιχείρησης µετά την
αφαίρεση των αντασφαλίσεων και του ποσού των ακάθαρτων αποζηµιώσεων. ( ο
λόγος δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 50%).

∆είκτης Αποζηµιώσεων = Άθροισµα των ποσών των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων
που καταβλήθηκαν για πρωτασφαλίσεις κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων
οικονοµικών χρήσεων ( ή επτά τελευταίων οικονοµικών χρήσεων για τους κλάδους
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πιστώσεων, θύελλας, χαλαζιού ή παγετού) , του ποσού των αποζηµιώσεων που
καταβλήθηκαν ε αυτή την περίοδο λόγω αποδοχής αντασφαλίσεων ή αντεκχωρήσεων
και του ποσού προβλέψεων που έγιναν στο τέλος της τελευταίας χρήσης για τις
εκκρεµείς αποζηµιώσεις. Από το άθροισµα αυτό αφαιρείται το ποσό των απαιτήσεων
κατά τρίτων που εισπράχθηκαν κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων χρήσεων ( ή
επτά χρήσεων για τους προαναφερόµενους κλάδους) και το ποσό των προβλέψεων για
εκκρεµείς αποζηµιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά την έναρξη της προηγούµενης
και της τελευταίας κεκλεισµένης χρήσης για πρωτασφαλίσεις και για αποδοχές
αντασφαλίσεων.
Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται µε ποσοστό 26% για τα πρώτα 35 εκ € ενώ
το επιπλέον πολλαπλασιάζεται µε ποσοστό 23%και αθροίζονται. Το άθροισµα αυτό
πολλαπλασιάζεται επί τον κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις λόγο µεταξύ του ποσού
των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων που παραµένουν σε βάρος της ασφαλιστικής
επιχείρησης µετά την αφαίρεση των αντασφαλίσεων και του ποσού των ακάθαρτων
αποζηµιώσεων. ( ο λόγος δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 50%).
Για τις ασφαλίσεις ζωής ( Life) το περιθώριο φερεγγυότητας υπολογίζεται ως εξής :

Πρώτο

αποτέλεσµα:

Ποσοστό

4%

των

µαθηµατικών

αποθεµάτων

από

πρωτασφαλιστικές εργασίες (χωρίς την αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων)
και αντασφαλιστικές αποδοχές πολλαπλασιάζεται µε τον κατά την τελευταία
οικονοµική χρήση λόγο του συνόλου των µαθηµατικών αποθεµάτων (µετά την
αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων) προς τα ακαθάριστα µαθηµατικά
αποθέµατα πριν να αφαιρεθούν οι αντασφαλιστικές εκχωρήσεις. (ο λόγος αυτός δεν
µπορεί να είναι µικρότερος του 85%)

∆εύτερο αποτέλεσµα : Ποσοστό 0,3% για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των οποίων
το κεφάλαιο κινδύνου δεν είναι αρνητικό και έχει ασφαλιστεί από την επιχείρηση το
οποίο πολλαπλασιάζεται µε τον κατά την τελευταία χρήση λόγο του συνολικού
κεφαλαίου κινδύνου µε ίδια κράτηση της επιχείρησης µετά την αφαίρεση των
αντασφαλιστικών εκχωρήσεων και αντεκχωρήσεων προς το συνολικό κεφάλαιο
κινδύνου στο οποίο περιλαµβάνονται οι αντασφαλίσεις(ο λόγος αυτός δεν πρέπει να
είναι µικρότερος του 50%)
Σύµφωνα µε την νοµοθεσία , ορίζονται διαφορετικές διατάξεις για άλλους κλάδους που
σχετίζονται µε τον κλάδο ζωής.
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Ελάχιστο Εγγυητικό Κεφάλαιο : Το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο ορίζεται στο 1/3
του περιθωρίου φερεγγυότητας µε ελάχιστο 3 εκ € για επιχειρήσεις που ασκούν ένα ή
περισσότερους από τους κλάδους 10 µέχρι και 15, 4,5 εκ. € από 1/1/2006 και 6 εκ €
από 1/1/2008. Σε δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής, το εγγυητικό κεφάλαιο δεν
µπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό που αντιστοιχεί σε 3 εκ € , 4,5 εκ. € από
1/1/2006 και 6 εκ. € από 1/1/2008.Το εγγυητικό κεφάλαιο πρέπει να απαρτίζεται από
τα στοιχεία του άρθρου 17 α παρ.4. (Π.∆. 23/2005 άρθρο 11)

Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε κανονισµούς που αφορούν τις ασφαλιστικές επενδύσεις
, τα τεχνικά αποθεµατικά , τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία είναι αποδεκτές οι
ασφαλιστικές επενδύσεις. (Ν.∆ 400/1970 , Αρθ.7 και αρθ.8)

Solvency II
Ιστορική αναδροµή
Η τρέχουσα ασφαλιστική νοµοθεσία που σχετίζεται εποπτεία και τον υπολογισµό της
κεφαλαιακής επάρκειας και την φερεγγυότητας των Ασφαλιστικών εταιρειών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση , όπως αυτή ρυθµίστηκε για τελευταία φορά το 2004, προέρχεται από µια
σειρά κοινοτικών οδηγιών που τέθηκαν σε εφαρµογή από το 1973 και εφεξής.
H ανάγκη αναθεώρησης της προαναφερόµενης οδηγίας προέκυψε για τους εξής λόγους:
• Αποτελεσµατική εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
• Εναρµόνιση των ποιοτικών και ποσοτικών εποπτικών µεθόδων.
• Πληρέστερο προσδιορισµό του περιθωρίου φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
λαµβάνοντας υπόψη τους και κινδύνους που αφορούν το underwriting, τη ρευστότητα, την
αγορά καθώς και τον λειτουργικό κίνδυνο και πιστωτικό κίνδυνο.
• Προστασία των κατόχων ασφαλιστηρίων συµβολαίων.
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Επιγραµµατικά το 1973 και το 1979 αντίστοιχα , η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε δύο σχετικές
οδηγίες (73/239/EEC και 79/269/EEC αντίστοιχα) στις οποίες κρινόταν απαραίτητη η
δηµιουργία ενός κεφαλαιακού περιθωρίου φερεγγυότητας για την κάλυψη έκτακτων
κινδύνων που η ασφαλιστική αγορά πιθανό να αντιµετώπιζε και για τους οποίους θα έπρεπε
να ήταν επαρκώς προετοιµασµένη.
Μετά την φιλελευθεροποίηση των τιµών στην Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική αγορά και µε την
κατάργηση των προϊοντικών ελέγχων στα µέσα του 1994 , η ανάγκη ελέγχου και επίβλεψης
της φερεγγυότητας των Ασφαλιστικών Εταιριών ήταν επιτακτική , κυρίως για την προστασία
των πολιτών – κατόχων ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Έτσι , η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγήθηκε
στην θέσπιση της οδηγίας Solvency I τον Φεβρουάριο του 2002, η οποία τέθηκε σε πλήρη
εφαρµογή στα τέλη του 2004 (Appendix I). Η οδηγία αυτή δεν άλλαξε τον βασικό
υπολογισµό του περιθωρίου φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως είχε
προκύψει από τις προηγούµενες οδηγίες, αλλά τροποποίησε κάποια στοιχεία της υπάρχουσας
νοµοθεσίας. Παράλληλα, η οδηγία του Solvency I αύξησε την εποπτεία παρέχοντας το
δικαίωµα στις εποπτικές αρχές να επεµβαίνουν στις περιπτώσεις που το κεφάλαιο περιθώριο
φερεγγυότητας δεν κυµαινόταν στα επιθυµητά επίπεδα.
Το Solvency I παρέχει µια σχετική οµοιοµορφία στον υπολογισµό της φερεγγυότητας των
Ασφαλιστικών Εταιρειών που βασίζεται κυρίως σε χρηµατοοικονοµικούς παράγοντες, χωρίς
κάποια ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και χωρίς να δίνει έµφαση στους επιµέρους κινδύνους που
πιθανό να διαταράξουν και να επηρεάσουν σηµαντικά την φερεγγυότητα µιας ασφαλιστικής
επιχείρησης. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που κρίθηκε απαραίτητη η αναπροσαρµογή της
υφιστάµενης νοµοθεσίας και η δηµιουργία του Solvency II.
Οι µέθοδοι αποτίµησης των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού και κυρίως των
τεχνικών προβλέψεων διαφέρουν από χώρα σε χώρα όπως διαφέρουν και οι ανά χώρα
προϋποθέσεις για τον υπολογισµό των µαθηµατικών αποθεµάτων , γεγονός που στην πάροδο
των ετών κρίθηκε ως εµπόδιο για την αξιολόγηση των κινδύνων που αντιµετωπίζουν οι
ασφαλιστικές εταιρείες σε σχέση µε την ενιαία αγορά. Συνεπώς , το Solvency I κρίθηκε δεν
εξυπηρετεί επαρκώς τις ανάγκες της εναρµόνισης της Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγορά
γεγονός που είχε ως επακόλουθο, την προσπάθεια προς την αναθεώρηση του υπολογισµού
της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών - στον ανασχεδιασµό του Solvency I και
στην µελέτη για την δηµιουργία του Solvency II .
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Solvency II αναλυτικά
Το Solvency IΙ βασίστηκε στο πλαίσιο του Basel II - της αντίστοιχης κοινοτικής οδηγίας για
την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζικών ιδρυµάτων. Το Basel II είχε επίσης σαν στόχο την
εδραίωση ενός ενιαίου και σταθερού πλαισίου διαχείρισης κινδύνου στο Τραπεζικό χώρο,
µέσα σε πλαίσια διαφάνειας και ολοκληρωµένης χαρτογράφησης των διαδικασιών. Το ίδιο
φιλοδοξεί να πετύχει και το Solvency II για την ασφαλιστική αγορά βασισµένο στην µέθοδο
των «τριών πυλώνων» που ακολουθήθηκε και στον σχεδιασµό του Basel II µε επιτυχία.
Το Solvency ΙΙ έχει σαν βασικούς στόχους τους ακόλουθους :
• Την προστασία των ευρωπαίων πολιτών - κατόχων ασφαλιστήριων συµβολαίων
• Την θέσπιση υπολογισµού του περιθωρίου φερεγγυότητας µε µέθοδο η οποία θα είναι
προσαρµοσµένη σύµφωνα µε τους πραγµατικούς κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι
ασφαλιστικές εταιρείες.
• Την αποφυγή της πολυπλοκότητας στον υπολογισµό του περιθωρίου φερεγγυότητας.
• Την προσαρµογή του περιθωρίου φερεγγυότητας σύµφωνα µε τις αυξανόµενες ανάγκες και
εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς.
• Την αποφυγή υπέρκεφαλαιοποίησης.
Η οδηγία που αναµένεται να προκύψει από το πρόγραµµα του Solvency ΙΙ θα εµπεριέχει
στοιχεία από την τρέχουσα νοµοθεσία αλλά παράλληλα θα ενσωµατωθούν σε αυτή και
καινούργια στοιχεία που θα αφορούν την αξιολόγηση πολλαπλών κινδύνων σε διάφορα
επίπεδα των ασφαλιστικών εργασιών. Τα ¾ του Solvency ΙΙ, θα αποτελούνται από την
κωδικοποίηση των µέχρι τώρα υπαρχόντων 14 οδηγιών για τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
τα οποία θα προσαρµοστούν και θα τροποποιηθούν ούτως ώστε να αντικατοπτρίζουν τις
επιθυµητές αλλαγές.
Το πρόγραµµα που ακολουθείται για την τελική έκδοση της οδηγίας Solvency II, γίνεται
βάση του µοντέλου Λαµφαλούσι σύµφωνα µε το οποίο ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες σε
τέσσερα διαφορετικά επίπεδα, προκειµένου να ολοκληρωθεί το πρόγραµµα µε συνέπεια :
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• Επίπεδο 1 : Περιλαµβάνει την συγκέντρωση υφιστάµενων Οδηγιών και κανονισµών καθώς
και προτάσεις για µελλοντικές οδηγίες, οι οποίες παρουσιάζονται στο Συµβούλιο Υπουργών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρχει έτσι η
σύµφωνη γνώµη της Κοµισσιόν.
• Επίπεδο 2 : Λαµβάνονται µέτρα για τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την υιοθέτηση
των νοµοθετικών µέτρων που περισυλλέχθηκαν στο πρώτο επίπεδο. Η Κοµισσιόν µε την
σειρά της ετοιµάζει λεπτοµερείς τεχνικές προδιαγραφές βασιζόµενη στις απόψεις του
CEIOPS( Committee of European Insurance and Occupational Pensions Association) και τις
οριστικοποιεί αφού λάβει και τις απόψεις του EIOPC (European Insurance and Occupational
Pensions Committee).
• Eπίπεδο 3: Στο επίπεδο αυτό, ο CEIOPS σε συνεννόηση µε την Συµβουλευτική επιτροπή
(consultive panel) που απαρτίζεται από ειδικούς της ασφαλιστικής αγοράς και από
καταναλωτές, παρέχει συνεχή επίβλεψη και αξιολόγηση για τα νοµοθετικά µέτρα που
αποφασίστηκαν στο δεύτερο επίπεδο µέχρι την έκδοση της τελικής Οδηγίας.
• Επίπεδο 4 : Τέλος , στο τέταρτο επίπεδο , η Κοµισσιόν προχωρεί στην οµοιόµορφη και
αποτελεσµατική υιοθέτηση της καινούργιας Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Οι προετοιµασίες για το πρόγραµµα Solvency II ξεκίνησαν από τον Μάιο του 2001 όπου
αποφασίστηκε η αναδιάρθρωση του Solvency I και η εισαγωγή του Solvency II, σε δύο
βασικά στάδια. Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε το 2003 και αφορούσε τον συνολικό
σχεδιασµό και τους στόχους τους προγράµµατος του Solvency II. Τον Σεπτέµβριο του 2003
δηµοσιεύτηκε το έγγραφο της Κοµισσιόν µε τίτλο «Solvency II – reflections on the general
outline of a framework directive and mandates for further technical work» (Markt/2539/03),
το οποίο περιελάµβανε προτάσεις για την βελτίωση του συστήµατος υπολογισµού της
φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών µέσα από την δηµιουργία της οδηγίας Solvency
II.
Σηµαντικός για την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου ήταν ο ρόλος της ειδικής µελέτης της
KPMG (International Insurance Insight – Solvency II ,UK, 2002) και επίσης ο ρόλος του
CEA ,του CEIOPS του IAA ( International Actuarial Association)και του ΙASB (Ιnternational
Accounting Standards Board).
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Ακολούθησαν επίσης, τον Φεβρουάριο 2003 και τον Απρίλιο του 2004, οι αναφορές
Markt/2543/03 και Markt/2502/04 αντίστοιχα , οι οποίες αφορούσαν τον σχεδιασµό του
Solvency II µε την µέθοδο των «τριών πυλώνων».
Στο πρώτο αυτό στάδιο τέθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι:
Κατά την διάρκεια του προγράµµατος Solvency II θα πρέπει να γίνει εφ όλης της ύλης
επαναξιολόγηση της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών.
Θα ακολουθηθεί η µέθοδος των τριών πυλώνων που ακολουθήθηκε και στην
αντίστοιχη οδηγία Basel II.
H προσέγγιση όσον αφορά την φερεγγυότητα θα είναι βασισµένη πάνω στην
αξιολόγηση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων δίνοντας παράλληλα κίνητρα στις
ασφαλιστικές εταιρείες να διαχειριστούν διοικητικά τους κινδύνους αυτούς µε τον
σωστό τρόπο µε πιθανότητα αναγνώρισης ακόµα και των εσωτερικών µοντέλων
διαχείρισης του κινδύνου που πιθανό να διαθέτουν.
Η υιοθέτηση του MCR (Minimum Capital Requirement) και SCR (Solvency Capital
Requirement).
Η ύπαρξη οµοιοµορφίας στον τρόπο υπολογισµού του περιθωρίου φερεγγυότητας.
Η αποτελεσµατική εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Η εναρµόνιση των ποιοτικών και ποσοτικών εποπτικών µεθόδων.
Παρακολούθηση και εναρµόνιση µε τις ∆ιεθνείς εξελίξεις ειδικά όσον αφορά τον
ΙΑΑ, το IASB και τον ΙΑΑ.

Ο σχεδιασµός του Solvency II
Πρώτος Πυλώνας - Ποσοτικές Προδιαγραφές (Quantitative requirements)
Υπολογισµός

εγγυητικού

κεφαλαίου,

τεχνικών

προβλέψεων,

κεφαλαιακών

απαιτήσεων
Αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού – παθητικού. (Αssets Liabilities Management ALM)
Καθορισµός των κινδύνων προς αξιολόγηση , παράµετροι κινδύνων και τρόποι
επιµέτρησης τους (εσωτερικά µοντέλα risk management).
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Τύπος υπολογισµού του ελάχιστου επιθυµητού κεφαλαίου που πρέπει να διατηρεί µια
ασφαλιστική εταιρεία για να διασφαλίζει την φερεγγυότητα της (MCR).
∆εύτερος Πυλώνας - Ποιοτικές Προδιαγραφές (Qualitative Requirements)
Καθορισµός των αρχών εσωτερικού ελέγχου πάνω στις οποίες θα βασίζεται η
αξιολόγηση και η διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου(governance).
Ανασκόπηση της εποπτικής διαδικασίας ελέγχου των εσωτερικών µοντέλων και
συνολικού ελέγχου της εταιρικής φερεγγυότητας.
Τρίτος Πυλώνας - Εφαρµογή (Market discipline)
Τρέχουσες απαιτήσεις δηµοσίευσης και παρουσίασης σύµφωνα µε τις κρατικές
διατάξεις σε συνδυασµό µε τα IAS και τα IFRS.
Μελλοντικές απαιτήσεις δηµοσίευσης και παρουσίασης σύµφωνα µε την εξέλιξη της
Β’Φάσης του IFRS7 και την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία.

Oι τρεις Πυλώνες του Solvency II (αναλυτικά)
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Αναλυτικά , ο πρώτος πυλώνας περιλαµβάνει τον καθορισµό των κανόνων πάνω στους
οποίους θα υπολογιστούν τα τεχνικά αποθεµατικά , οι επενδύσεις σε κεφάλαια, η διαχείριση
των περιουσιακών στοιχείων καθώς και το κεφάλαιο που θα εξασφαλίζει την επιθυµητή
φερεγγυότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης , στο στάδιο αυτό αναλύονται οι έννοιες
του MCR (Minimum Capital Requirement) και SCR (Solvency Capital requirement) όπου :
MCR = Αντιπροσωπεύει το ελάχιστο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να διαθέτει µια
ασφαλιστική εταιρεία για να θεωρείται οριακά φερέγγυα. Ο σκοπός ύπαρξης του MCR είναι
να αποτελέσει ένα όριο στο οποίο η εποπτική αρχή µπορεί να επέµβει, όσο ακόµα η εταιρεία
διαθέτει αρκετά στοιχεία ενεργητικού για να καλύψει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους
κατόχους ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Η ύπαρξη του MCR δίνει το χρονικό περιθώριο στην
εποπτική αρχή για να δράσει και να προλάβει την απαξίωση των στοιχείων του ενεργητικού
της εταιρείας πριν πέσουν κάτω από την αγοραία τους αξία. (market value) και συνεπώς να
προλάβει και τις ενδεχόµενες συνέπειες µιας τέτοιας κατάστασης και απέναντι στους
κατόχους ασφαλιστηρίων αλλά και απέναντι στην αγορά.
SCR = Το κεφάλαιο φερεγγυότητας είναι το επιθυµητό (optimum) κεφάλαιο το οποίο θα
πρέπει να κατέχει µια ασφαλιστική εταιρεία λαµβάνοντας υπόψη όλους τους πιθανούς
κινδύνους για την φερεγγυότητα της σύµφωνα µε την οδηγία Solvency II. Το απαιτούµενο
κεφάλαιο φερεγγυότητας SCR αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο κεφαλαίου το οποίο επιτρέπει στην
επιχείρηση να απορροφήσει σηµαντικές απρόβλεπτες ζηµίες και να παρέχει εύλογη κάλυψη
στους ασφαλισµένους και τους δικαιούχους. Όταν µία επιχείρηση δεν πληρεί το SCR, θα
πρέπει να αποκαταστήσει σε εύλογο χρόνο το απαραίτητο κεφάλαιο για την κάλυψη της
απαίτησης αυτής, µε βάση ένα συγκεκριµένο και εφικτό σχέδιο που θα υποβάλλεται προς
έγκριση στην εποπτική αρχή.
Το SCR υπολογίζεται µε µια σχετικά απλή φόρµουλα η οποία

ονοµάζεται Standard

Approach (Τυποποιηµένη µέθοδος - προσέγγιση) και η οποία θα αντικατοπτρίζει τους
πιθανούς κινδύνους σε όλα τα επίπεδα των εργασιών της ασφαλιστικής εταιρείας. Το SCR
µπορεί επίσης να υπολογιστεί µε την χρήση κάποιου εσωτερικού µοντέλου της εταιρείας το
οποίο θα πρέπει όµως πρώτα να πιστοποιηθεί και να εγκριθεί από την Εποπτική Αρχή. Τέλος
, υπάρχει και η δυνατότητα το SCR να υπολογίζεται µε ένα συνδυασµό του Standard
Approach και του εσωτερικού µοντέλου της εταιρείας γεγονός που θα επιτρέπει στην εταιρεία
να προσαρµόσει το Standard Approach στα δικά της δεδοµένα αλλά χωρίς να χρειάζεται να
επενδύσει µεγάλα κεφάλαια για την ανάπτυξη ενός εσωτερικού µοντέλου.
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Οι βασικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται µια ασφαλιστική εταιρεία και στους οποίους
καλείται να ανταπεξέλθει ο υπολογισµός του SCR και που µέχρι σήµερα δεν λαµβάνονται
υπόψη στον υπολογισµό της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών, είναι οι ακόλουθοι
:
•

Κίνδυνος Underwriting: Ο κίνδυνος αυτός σχετίζει άµεσα µε την αξιολόγηση των
πελατών των ασφαλιστικών εταιρειών , τα ασφάλιστρα, τα αντασφάλιστρα , τα
τεχνικά αποθέµατα καθώς και µε την σωστή αξιολόγηση της συµπεριφοράς των
πελατών της εταιρείας όσον αφορά την διατηρησιµότητα των ασφαλιστηρίων
συµβολαίων.

•

Κίνδυνος ρευστότητας (Liquidity Risk):O κίνδυνος αυτός σχετίζεται άµεσα µε την
οικονοµική ρευστότητα της εταιρείας και µε το κατά πόσο η εταιρεία είναι ικανή να
αντεπεξέλθει στις οικονοµικές της υποχρεώσεις όχι µόνο σε επίπεδο αποζηµιώσεων
αλλά και σε επίπεδο υποχρεώσεων γενικότερα.

•

Κίνδυνος αγοράς (Μarket Risk):Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται µε τις µεταβολές στην
αγορά χρήµατος δηλαδή στις αυξοµειώσεις των επιτοκίων , στις χρηµατιστηριακές
συναλλαγές και την κατάσταση των χρηµαταγορών γενικότερα και τέλος στις αγορές
παραγώγων και συναλλάγµατος κλπ.

•

Πιστωτικός κίνδυνος (Credit Risk): Ο πιστωτικός κίνδυνος στον ασφαλιστικό
κλάδο σχετίζεται µε την δυνατότητα των αντασφαλιστών να ανταπεξέλθουν στις
απαιτήσεις τις εταιρείας σε µια δεδοµένη στιγµή. Ο πιστωτικός κίνδυνος εµπεριέχει
επίσης και στην σωστή επενδυτική πολιτική της εταιρείας καθώς και την δυνατότητα
της εταιρείας να εισπράττει από τους χρεώστες της και να είναι απαλλαγµένη από
προβληµατικούς λογαριασµούς.

•

Συστηµατικός κίνδυνος (Historic – reserving Risk):O κίνδυνος αυτός σχετίζεται
κυρίως µε το νοµοθετικό περιβάλλον στο οποίο κινείται οι επιχείρηση καθώς και µε
τους οικονοµικούς κύκλους που διανύει η αγορά στην οποία λειτουργεί.

•

Επιχειρηµατικός κίνδυνος (Operational Risk):O επιχειρηµατικός κίνδυνος αφορά
τις διαδικασίες , τα συστήµατα , την διοίκηση ή την πιθανότητα εξαπάτησης που
εντός της εταιρείας.

Σύµφωνα µε το Solvency II , οι κίνδυνοι αυτοί

αξιολογούνται ξεχωριστά και τα

αποτελέσµατα αυτά αθροίζονται δίνοντας έτσι το σωστό SCR. Και στα εσωτερικά µοντέλα η
συνολική ζηµιά που πιθανό να προκύψει από κάθε κίνδυνο περιγράφεται µέσω µιας
50

κατανοµής πιθανοτήτων εκτιµώντας όλα τα πιθανά αποτελέσµατα. Η τελική µορφή της
τυποποιηµένης προσέγγισης δεν έχει ακόµα οριστικοποιηθεί. Μέχρι τώρα , η µέθοδος που
χρησιµοποιείται κυρίως στον τραπεζικό χώρο για την εκτίµηση δυνητικής ζηµίας που
προκύπτει από συγκεκριµένη κατηγορία κινδύνου, είναι η Value at Risk (VaR).
Στην παρούσα φάση εξετάζονται διάφορες παράµετροι που πιθανό να επηρεάσουν τον
υπολογισµό του SCR σε περιπτώσεις Οµίλων εταιρειών και ειδικότερα σε περιπτώσεις που οι
εταιρείες ιδίων οµίλων χρησιµοποιούν διαφορετικά εσωτερικά µοντέλα πρόβλεψης και
αξιολόγησης του κινδύνου. Σύµφωνα µε σχετική πρόταση του CEIOPS θα πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη και η αντασφάλιση που δρα σαν µειωτικός παράγοντας κινδύνου για τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Η εφαρµογή τόσο του Standard Approach αλλά και η χρήση των εσωτερικών µοντέλων, είναι
µια ευκαιρία για την αναδιάρθρωση των εργασιών των ασφαλιστικών εταιρειών που θα τις
οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και στην προσφορά υπηρεσιών υψηλότερης
ποιότητας προς τους πελάτες τους. Η υιοθέτηση των εσωτερικών µοντέλων προϋποθέτει την
επένδυση των ασφαλιστικών εταιρειών στα ανάλογα συστήµατα ή στην αναβάθµιση των
υπαρχόντων συστηµάτων και στην δηµιουργία ανεξάρτητων µονάδων ελέγχου του κινδύνου.
Επίσης ένα άλλο θέµα πρωτεύουσας σηµασίας είναι η εναρµόνιση των µεθόδων υπολογισµού
των τεχνικών αποθεµάτων και της αποτίµησης των στοιχείων του Ενεργητικού και του
Παθητικού , ούτως ώστε τα αποτελέσµατα που θα προκύπτουν να είναι άµεσα συγκρίσιµα
µεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( ολοκλήρωση της Β’ Φάσης
της υιοθέτησης των ∆.Λ.Π.)
Ο δεύτερος πυλώνας περιλαµβάνει την δηµιουργία των αρχών πάνω στις οποίες βασίζεται η
εποπτεία για την επάρκεια των κεφαλαίων που αφορά την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών
εταιρειών καθώς και την εποπτεία και έγκριση των εσωτερικών µοντέλων υπολογισµού του
SCR. Επίσης δίνονται οι προδιαγραφές και οι αρχές πάνω στις οποίες θα λειτουργήσουν οι
ίδιες οι εποπτικές αρχές.
H Κοµισσιόν, έχει βασιστεί για την ολοκλήρωση του δεύτερου πυλώνα, πάνω στην έκθεση
«Sharma» (The Sharma report) από την ΕISA (Conference of European Insurance
Supervisory Authorities) που εκδόθηκε στις αρχές του 2003. Η έκθεση«Sharma» εισηγείται
τις αρχές στις οποίες θα πρέπει να βασιστεί ο εσωτερικός έλεγχος του κινδύνου ενώ
παράλληλα είναι ξεκάθαρα τα καθήκοντα, οι ευθύνες και η ιεραρχία στην κάθε εταιρεία αλλά
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και στην Εποπτική αρχή για να διασφαλίζεται µε αυτό τον τρόπο η εύρυθµη λειτουργία του
συστήµατος. Η βασική αρχή που προκύπτει είναι ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να
παρέχουν ασφάλιση µόνο για κινδύνους που είναι ελεγχόµενοι και όταν το επίπεδο κινδύνου
είναι αποδεχτό (και ανεχτό) από την εταιρεία. Παράλληλα η αντασφάλιση θα πρέπει να
λαµβάνεται και να είναι προσαρµοσµένη σύµφωνα µε τις µεθόδους underwriting της
εταιρείας. Θα πρέπει επίσης να αναθεωρείται και να αναπροσαρµόζεται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα.
Όσον αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία των εσωτερικών µοντέλων, ο CEA έχει προτείνει
την χρήση των µεθόδων του Stress testing (υπολογισµός των επιπτώσεων δραµατικών και
αντίξοων σεναρίων στο χαρτοφυλάκιο όπως π.χ τροµοκρατική επίθεση , οικονοµική ύφεση
κλπ) και του Back testing (χρήση ιστορικών στοιχείων για την δηµιουργία παροντικών
εκτιµήσεων).Έχει επίσης δροµολογηθεί και ο σχεδιασµός των αρµοδιοτήτων – εξουσιών της
Εποπτικής αρχής ενώ παράλληλα χαρτογραφούνται και οι πιθανές ενέργειες της εποπτικής
αρχής σε περίπτωση που το κεφάλαιο φερεγγυότητας µιας εταιρείας είναι χαµηλότερο του
MCR. Στις περιπτώσεις που εταιρεία τηρεί µεν το επιθυµητό MCR αλλά δεν φτάνει στα
επίπεδα αποθεµάτων του SCR , η εποπτική αρχή θα µπορεί να συµβουλέψει την ασφαλιστική
εταιρεία αλλά δεν θα είναι σε θέση να επιβάλει κυρώσεις.
Βέβαια , αυτές είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα θέσει η Ε.Ε στην εκάστοτε εποπτική
αρχή οι οποίες µπορούν να γίνουν και πιο αυστηρές αναλόγως της επιθυµίας για επιπλέον
ελέγχους του εκάστοτε κράτους µέλους. Ο δεύτερος πυλώνας καθορίζει επίσης και τις
µεθόδους αξιολόγησης των προδιαγραφών του πρώτου πυλώνα δηλαδή µε µια
προκαθορισµένη διαδικασία θα γίνονται οι απαραίτητου έλεγχοι για να διασφαλίζεται ότι οι
κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η κάθε εταιρεία αξιολογούνται και αντιµετωπίζονται µε τον
σωστό τρόπο από την διοίκηση της εταιρείας. Παράλληλα , η εποπτική αρχή εξετάζει τις
µεθόδους εσωτερικού ελέγχου των εταιρειών καθώς και την ορθότητα των λογιστικών
εγγραφών. Η επενδυτική πολιτική της κάθε εταιρείας υπόκειται σε έγκριση από την εποπτική
αρχή. Θα προελέγχονται επίσης οι πίνακες θνησιµότητας που θα χρησιµοποιηθούν για την
κοστολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων.
Η εποπτική αρχή θα µπορεί να ζητήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τις εταιρείες
προκειµένου να αξιολογήσει την κατάσταση φερεγγυότητας τους
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∆εδοµένου ότι ο CEIOPS ακόµα δεν έχει καταλήξει στην µορφοποίηση της διαδικασίας της
εποπτικής παρέµβασης ο CEA προτείνει τα ακόλουθα σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη
ενηµέρωση του CEA (ECO 6280) :

Από πλευράς CEIOPS σύµφωνα µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι εποπτικές δραστηριότητες
θα πρέπει να αποσκοπούν στον εντοπισµό των επιχειρήσεων, οι οποίες παρουσιάζουν
οικονοµικά, οργανωτικά ή άλλα χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν σε υψηλότερο προφίλ
κινδύνου. Επιπλέον, θα πρέπει να καθοριστούν οι µέθοδοι για την διαδικασία έγκρισης των
εσωτερικών µοντέλων.
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Οι εταιρείες θα πρέπει να υιοθετήσουν αρχές εσωτερικού ελέγχου που θα διασφαλίζουν την
υγιή διαχείριση των κινδύνων που θα περιλαµβάνουν κανόνες σχετικά µε τη δραστηριότητα
αποδοχής ασφαλίσεων, καθώς και γενικές οδηγίες για τη διαχείριση των ασφαλιστήριων
συµβολαίων ,των ζηµιών και των τεχνικών αποθεµατικών.
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πιθανό να υποχρεούνται να υποβάλλουν σχέδιο επενδυτικής
πολιτικής. Ειδική σηµασία θα δοθεί στην αντιστοίχηση / διαχείριση ενεργητικού-παθητικού
και στη διάρθρωση του προγράµµατος αντασφάλισης της ασφαλιστικής επιχείρησης.
Ο τρίτος πυλώνας , αφορά αποκλειστικά την ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς (market
discipline) και στην οριοθέτηση των κανονισµών δηµοσίευσης οικονοµικών στοιχείων τα
οποία θα είναι οµοιόµορφα σε όλη την ενιαία ασφαλιστική αγορά. Μέσω του τρίτου πυλώνα ,
ο οποίος δεν έχει αναλυθεί ιδιαίτερα µέχρι την παρούσα φάση , θα εξασφαλιστεί η διαφάνεια
και η οµοιοµορφία τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης κινδύνων αλλά και σε επίπεδο λογιστικού
χειρισµού και δηµοσίευσης , στον ασφαλιστικό κλάδο.

Γενικά Συµπεράσµατα
Η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά αντιµετωπίζει θετικά την προσπάθεια της Κοµισσιόν για
την εφαρµογή του Solvency II και την θεωρεί αναγκαία για την βελτίωση της
54

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών. Οι ανά την Ευρώπη
εποπτικές αρχές είναι επίσης σύµφωνες δεδοµένου ότι η εφαρµογή του Solvency II θα
εξασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών και θα θέσει ξεκάθαρα νοµικά πλαίσια για την
λειτουργία των ίδιων των εποπτικών αρχών.
Το Solvency II δίνει στις Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές εταιρείες µια κοινή βάση λειτουργίας
όσον αφορά και τον ποιοτικό αλλά και τον ποσοτικό υπολογισµό της φερεγγυότητας τους
ενώ παράλληλα τους παρέχει την δυνατότητα αναγνώρισης των δικών τους εσωτερικών
µοντέλων διαχείρισης των ασφαλιστικών και χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και των
µεθόδων τους για την διασπορά και µείωση των κινδύνων αυτών µέσω άλλων µεθόδων
(αντασφάλιση – επενδύσεις).
Το Solvency II θεωρείται µια φιλόδοξη πρωτοβουλία που δίνει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή
ασφαλιστική αγορά να εναρµονιστεί και να λειτουργεί σύµφωνα µε τις συνεχώς αυξανόµενες
ανάγκες της σύγχρονης οικονοµίας που δέχεται ανελλιπώς τις επιπτώσεις (θετικές και
αρνητικές) της παγκοσµιοποίησης.

Solvency II και ∆.Λ.Π.
Οι οικονοµικές καταστάσεις που προετοιµάζονται και δηµοσιεύονται, διαφέρουν και στον
τρόπο παρουσίασης τους αλλά και στην ουσία τους στο σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών
λόγω της χρήση διαφορετικών λογιστικών σχεδίων και ιδιαίτερων νοµοθεσιών της κάθε
χώρας.
Τον Ιούνιο του 2002 το Συµβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε κανονισµό
βάση του οποίου από την 1/1/2005, όλες οι εισηγµένες εταιρείες στην Ε.Ε θα πρέπει να
δηµοσιεύουν τις Οικονοµικές τους Καταστάσεις σύµφωνα µε τα IAS (International
Accounting Standards). Την περίοδο λήψης της συγκεκριµένης απόφασης , δεν υπήρχε
κάποια συγκεκριµένη πρόβλεψη για τις ασφαλιστικές εταιρείες µέσα στο πλαίσιο των IAS.
Το IASB (International Accounting Standards Board) από το 1997 είχε αρχίσει να εργάζεται
πάνω σε ένα πρόγραµµα σχετικό µε τον ασφαλιστικό κλάδο και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
αποτέλεσµα του οποίου ήταν η έκδοση του DSOP (Draft Statement of Principles) στα τέλη
του 2001. Το IASB αποφάσισε να διαχωρίζει το πρόγραµµα αυτό σε δύο φάσεις
ολοκλήρωσης. Αποτέλεσµα της πρώτης φάσης του προγράµµατος ήταν η έκδοση του
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IFRS 4 (International Financial Reporting Standard) τον Μάρτιο του 2004, το οποίο
ασχολείται µε την παρουσίαση και την διαφάνεια των οικονοµικών καταστάσεων και
συµπεριλάµβανε πλέον και τον όρο «ασφαλιστήρια συµβόλαια». Το IFRS 4 για να µπορέσει
να χρησιµοποιηθεί σωστά χρειάζεται παράλληλα και το IAS 39 το οποίο καλύπτει την
αναγνώριση και επιµέτρηση χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. ∆εδοµένου ότι το IFRS 4 και
το IAS 39 έχουν ενσωµατωθεί στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία πριν το 2005 , η χρήση τους
καθίσταται υποχρεωτική για την προετοιµασία των Οικονοµικών καταστάσεων όλων των
εταιρειών που λειτουργούν εντός της ενιαίας αγοράς.
Στην Ελληνική Νοµοθεσία , αυτό το θέµα σκιαγραφείται στον Νόµο Υπ’αρίθ. 3487/2006 που
ενσωµατώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/51/ΕΚ για τους ετήσιους και ενοποιηµένους
λογαριασµούς

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και

ασφαλιστικών

επιχειρήσεων.

Οι

ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι υποχρεωµένες να συντάσσουν Ετήσιες Οικονοµικές
Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι :

•

Οι ανώνυµες ασφαλιστικές εταιρείες των οποίων οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες
είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά.

•

Οι µη εισηγµένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις , οι οποίες είναι θυγατρικές επιχειρήσεων
που εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. και αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό µεγαλύτερο
του 5% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών ή του ενοποιηµένου ενεργητικού ή των
ενοποιηµένων αποτελεσµάτων µετά την αφαίρεση της αναλογίας των µετοχών
µειοψηφίας.

•

Είναι επίσης δυνατή η προαιρετική εφαρµογή των ∆.Λ.Π.

Η δεύτερη φάση του προγράµµατος για την έκδοση δεύτερου IFRS που θα αφορά τα ασφαλιστήρια
συµβόλαια ολοκληρώθηκε το 2007. Σύµφωνα µε την σχετική πρόταση που αφορά το IFRS για τις
ασφαλιστικές εταιρείες τα ασφαλιστικά συµβόλαια θα αναγνωρίζονται στο ακέραιο το έτος το οποίο
έχουν αγοραστεί. Αυτό σηµαίνει ότι η παρούσα αξία όλων των ασφαλίστρων που θα εισπραχθούν
στο µέλλον, θα συµπεριλαµβάνεται στον ισολογισµό της τρέχουσας χρήσης ενώ παράλληλα
θακαταργηθεί το ειδικό απόθεµα για µη εισπραχθέντα ασφάλιστρα. Συνεπώς, η ασφαλιστική αγορά
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βρίσκεται εν αναµονή των εξελίξεων σε σχέση µε το IFRS για να ενσωµατωθεί και αυτό στην όλη
διαδικασία της προσαρµογής στο Solvency II.

Solvency II Readiness Report
Στις αρχές Οκτωβρίου του 2006 η Ernst& Young εξέδωσε τα αποτελέσµατα σχετικής µελέτης
που διενεργήθηκε µεταξύ των µεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών ανά την Ευρώπη. Τα
αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά δεδοµένου ότι ποσοστό άνω του 80% των ερωτηθέντων
εταιρειών έχουν ήδη αρχίσει τις προετοιµασίες για το Solvency II ή βρίσκονται στην
διαδικασία να αρχίσουν να προετοιµάζονται µέσα στο τρέχον έτος. Το θετικό στοιχείο που
προέκυψε από την µελέτη είναι ότι άνω του 60% των ερωτηθέντων εταιρειών πιστεύουν ότι
το Solvency II θα βοηθήσει σηµαντικά στην βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου στον
ασφαλιστικό χώρο.

Στην έρευνα σκιαγραφούνται οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά την
ετοιµότητα των ασφαλιστικών εταιρειών σε σχέση µε το Solvency II :

•

Μόλις 1 στα 5 στελέχη (20%) των ασφαλιστικών πιστεύουν ότι τα τρέχοντα
κεφαλαιακά µοντέλα είναι εναρµονισµένα µε το Solvency II, ενώ παράλληλα περίπου
το 50% αυτών θεωρεί ότι τα εσωτερικά µοντέλα των εταιρειών τους θα χρειαστούν
σηµαντική βελτίωση.

•

Παρά το γεγονός ότι περίπου 1 στα 2 στελέχη (53%) των ασφαλιστικών εκτιµούν ότι
οι απαραίτητες αλλαγές στα πληροφοριακά τους συστήµατα δεν αποτελούν σηµαντικό
θέµα, τα στελέχη των µεγαλύτερων εταιρειών επισπεύδουν τις σηµαντικές αλλαγές
που απαιτούνται τόσο στα πληροφοριακά µοντέλα όσο και στα µηχανογραφικά
συστήµατα πριν µπορέσουν να παράξουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται.

•

∆ύο στα τρία στελέχη των ασφαλιστικών (64%) επισηµαίνουν την ανάγκη να
αναβαθµιστούν οι δεξιότητες των αναλογιστών και των υπεύθυνων για τη διαχείριση
των κινδύνων, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του Solvency II.
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ΜΙΚΡΕΣ / ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ Solvency II

H σηµασία των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή
Ασφαλιστική Αγορά
Τα ακόλουθα σχεδιαγράµµατα επεξηγούν τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής
ασφαλιστικής αγοράς :

Παρουσίαση της αγοράς σύµφωνα µε το µέγεθος των εταιριών (σε σύνολο 5,000
Επιχειρήσεων
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Σηµείωση : ∆εδοµένης της έλλειψης έγκυρων συνολικών Ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων , όλα τα
δεδοµένα που παρουσιάζονται σε αυτούς τους πίνακες αποτελούν εκτιµήσεις βασισµένες πάνω στα GWP (Gross
Written Premiums) Μεικτά Εγγεγραµµένα Ασφάλιστρα για την πρωτογενή ασφαλιστική αγορά(εξαιρουµένης της
αντασφάλισης). Οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν GWP άνω των 1,500 εκ. € , οι µεσαίες επιχειρήσεις κυµαίνονται
από GWP 150 εκ € µέχρι 1,500 εκ € και τέλος οι µικρές επιχειρήσεις έχουν GWP κάτω των 150 εκ €

Τα παραπάνω δεδοµένα αποτελούν ένδειξη ότι οι µικρές και οι µεσαίες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις συνεισφέρουν περίπου το 15% των συνολικών ασφαλίστρων της αγοράς ενώ
αντιπροσωπεύουν το 95% του συνολικού αριθµού των Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.

Η εικόνα αυτή εντείνεται εάν ληφθεί υπ’ όψη ότι οι µικρές επιχειρήσεις παράγουν
µόνο το 2% των συνολικών ασφαλίστρων της αγοράς ενώ αντιπροσωπεύουν το 80%
του συνολικού αριθµού των Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

∆εδοµένων των προαναφεροµένων , η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική αγορά
αποτελείται από µερικούς µεγάλους «παίχτες» ενώ το µεγαλύτερο της µέρος
αποτελείται από µικρούς «παίχτες». Οι µικρές επιχειρήσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο
τόσο στην ασφαλιστική αγορά όσο και στην οικονοµία γενικότερα. Η ισορροπία
µεταξύ των µικρών και των µεγαλύτερων εταιριών ενδυναµώνει τον ανταγωνισµό
στις τοπικές αγορές και οδηγεί σε κέρδη λόγω αυξηµένης αποδοτικότητας, σε
αυξηµένη διαθεσιµότητα προϊόντων και σε βελτιωµένες τιµές για τους καταναλωτές.
Αυτό αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της ενιαίας αγοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Οι µικρές και οι µεσαίες επιχειρήσεις δε χρειάζεται να ανταγωνίζονται απευθείας
τις µεγάλες επιχειρήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις διατηρούν ιστορικούς δεσµούς µε
συγκεκριµένες οµάδες πελατών και συχνά εξειδικεύονται σε συγκεκριµένα προϊόντα
τα οποία δεν είναι διαθέσιµα από άλλες εταιρίες. Η εξειδίκευση τους , στις πλείστες
των περιπτώσεων αποτελεί µέρος του επιχειρησιακού τους σχεδίου.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνήθως έχουν την µορφή µετοχικών επιχειρήσεων, ή mutual
επιχειρήσεων ή συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις διαφέρουν σύµφωνα µε το
καθεστώς ιδιοκτησίας τους. Οι µετοχικές επιχειρήσεις ανήκουν στους µετόχους τους (που δεν
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είναι οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συµβολαίων) , ενώ οι mutual επιχειρήσεις ανήκουν στους
κατόχους ασφαλιστηρίων συµβολαίων και που είναι µέλη στις επιχειρήσεις αυτές. Αυτό το
γεγονός έχει επίπτωση και στην κεφαλαιακή διάρθρωση των εταιριών αυτών δεδοµένου ότι
οι mutual επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στο µετοχικό κεφάλαιο.

Case Study: Η δοµή των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στην
Γερµανική Ασφαλιστική Αγορά
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν σηµαντικό παράγοντα στην ποικιλοµορφία
της δοµής της Γερµανικής ασφαλιστικής αγοράς. Η συνύπαρξη ασφαλιστικών
επιχειρήσεων µε διαφορετικά µεγέθη ,διαφορετικά εταιρικά προφίλ και µε
διαφορετική νοµική µορφή είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Γερµανικής αγοράς.
Η Γερµανική ασφαλιστική αγορά αποτελείται από 1,700 ασφαλιστικές επιχειρήσεις
από τις οποίες περισσότερες των 1,200 είναι µικροµεσαίες µε συνολικό µερίδιο
αγοράς κάτω του 5%.

Η πλειοψηφία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις mutual ενώ
υπάρχουν και µικροµεσαίες µετοχικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως
παρέχουν προϊόντα ζωής , περιουσίας και υγείας. Η πλειοψηφία αυτών στην παρούσα
φάση εξαιρείται από την οµοσπονδιακή εποπτεία και υπάγεται στην τοπική εποπτεία.
Από ιστορικής απόψεως, οι µικροµεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαδραµάτισαν
σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία της σύγχρονης ασφαλιστικής αγοράς της Γερµανίας.
Η ευκολία στη δηµιουργία νέων ασφαλιστικών επιχειρήσεων βελτίωσε τον
ανταγωνισµό και την καινοτοµία στην ασφαλιστική αγορά.
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι εξειδικευµένες στην
τοπική τους αγορά(regional expertise).Οι γνώσεις που διαθέτουν για συγκεκριµένες
κατηγορίες κινδύνων αποτελούν το βασικό τους πλεονέκτηµα για τους
ασφαλισµένους αλλά και τις τοπικές επιχειρήσεις.
Σε γενικές γραµµές , οι µικρές Γερµανικές επιχειρήσεις είναι θερµοί υποστηρικτές
του Solvency II.
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Αποτελέσµατα της έρευνας του CEA για την αξιολόγηση των επιπτώσεων
του SolvencyII ( Impact Assessment Survey)

Στις αρχές του 2012 ο CEA εξέδωσε τα σχετικά στοιχεία που προέκυψαν από µια µεγαλύτερη
έρευνα για το Solvency II, που διεξήχθη στο παρελθόν και κάλυπτε όλο το φάσµα µικρών
εταιριών , µεγάλων ασφαλιστικών οµίλων , επιχειρήσεων mutual και µετοχικών εταιριών. Το
ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε από 442 επιχειρήσεις από 27 εποπτευόµενες
χώρες. Η συµµετοχή ήταν αντιπροσωπευτική της Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και
συµπεριλάµβανε επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν κάτω από διαφορετικά εποπτικά
καθεστώτα , επιχειρήσεις διαφορετικού τύπου και µεγέθους οι οποίες ανήκουν σε
διαφορετικούς τοµείς της ασφαλιστικής αγοράς.

Οι ανταπόκριση στην έρευνα έδειξε µεγάλη συνέπεια όσον αφορά τις απαντήσεις
που δόθηκαν από όλες τις εταιρίες ανεξαρτήτως του µεγέθους ή της νοµικής τους
µορφής. Τα βασικά µηνύµατα της έρευνας το οποία δεν περιορίζονται µόνο στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι τα ακόλουθα :

•

Μια προσέγγιση για το Solvency II βασισµένη στον υπολογισµό των κινδύνων , θα
ευθυγράµµιζε την εποπτεία και τις τάσεις για την ορθή πρακτική µέσα στην
ασφαλιστική αγορά.

•

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ήδη βελτιώνει τις µεθόδους διαχείρισης
κινδύνων ανεξαρτήτως του Solvency II.

•

Εάν το Solvency II δεν ακολουθήσει µια οικονοµική προσέγγιση πραγµατικά
βασισµένη στην διαχείριση κινδύνων τότε πολύ πιθανό η αγορά να υποστεί
σοβαρές αρνητικές συνέπειες.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι υπάρχουν συγκεκριµένοι τοµείς του
Solvency που αφορούν ιδιαίτερα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το πιο σηµαντικό στοιχείο
του Solvency II για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι η χρήση της «Standard» µεθόδου
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(Standard Approach) στον υπολογισµό των κεφαλαιακών αναγκών. Οι περισσότερες των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων αναµένουν να χρησιµοποιήσουν την «Standard» µέθοδο (
Standard Approach) τουλάχιστον στο αρχικό διάστηµα εφαρµογής του Solvency II. Είναι
πολύ σηµαντικό για αυτές τις επιχειρήσεις , η «Standard» µέθοδος ( StandardApproach) να
υπολογιστεί ορθά. Στην πράξη , αυτό σηµαίνει ότι «Standard» µέθοδος ( Standard Approach)
θα πρέπει να είναι µια σχετικά ανέξοδη µέθοδος εγκατάστασης ενός οικονοµικού συστήµατος
βασισµένου στην διαχείριση κινδύνων.

Υποστήριξη µιας οικονοµικής προσέγγισης βασισµένης στη διαχείριση
κινδύνων
Η αγορά υποστηρίζει θερµά την οικονοµική προσέγγιση ως προς την εφαρµογή
του Solvency II. Είναι γεγονός ότι ένας µεγάλος αριθµός ασφαλιστικών εταιριών ήδη
χρησιµοποιούν τις ορθές πρακτικές διαχείρισης κινδύνων για να διοικούν τις εργασίες
τους.

Εάν το Solvency II δεν ακολουθήσει µια οικονοµική προσέγγιση τότε το εποπτικό
πλαίσιο θα οδηγήσει σε αύξηση των απαιτήσεων ( διπλή δουλειά) και το σύστηµα θα
είναι και ακριβό αλλά και αναποτελεσµατικό . Επίσης , θα είναι δύσκολο να ενταχθεί
µέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης. Εάν το Solvency II, δώσει τα
λανθασµένα κίνητρα για την διαχείριση κινδύνων τότε οι εταιρίες θα
τιµολογήσουν τα προϊόντα τους χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους κινδύνους που
πιθανό να προκύψουν , διακινδυνεύοντας έτσι και την προστασία των κατόχων
ασφαλιστηρίων συµβολαίων.

Βρίσκοντας την ορθή «Standard» µέθοδο ( Standard Approach).
Οι επόπτες ανά την Ευρώπη εργάζονται πάνω στην δηµιουργία µιας «Standard»
µεθόδου ( Standard Approach) µέσω των Ασκήσεων Ποσοτικών Επιπτώσεων (QIS).
Η ασφαλιστική αγορά ήταν αρκετά ενεργή στο να τροφοδοτεί µε πληροφορίες τους
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επόπτες αναφορικά µε τις προτάσεις τους για την «Standard» µέθοδο ( Standard
Approach), προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι γενικές αρχές της οικονοµικής
προσέγγισης είναι αναγνωρισµένες συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης του κινδύνου
( risk mitigation) , της διασποράς του χαρτοφυλακίου ( diversification) και της
εξειδίκευσης (specialization).

H µείωση του κινδύνου ( risk mitigation) µέσω της αντασφάλισης είναι ιδιαίτερα
σηµαντική για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεδοµένου ότι επιτρέπει στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις να κατανείµουν τους κινδύνους τους και να κάνουν έτσι
πιο αποτελεσµατική χρήση των κεφαλαίων τους. Η αντασφάλιση δεν είναι πλήρως
αναγνωρισµένη κάτω από το τρέχον σύστηµα ελέγχου της φερεγγυότητας αλλά θα
πρέπει να είναι πλήρως αναγνωρισµένη στην µελλοντική «Standard» µέθοδο
( Standard Approach).

Πολλές από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις εξειδικεύονται σε ορισµένους τοµείς
της αγοράς χρησιµοποιώντας τους ιστορικούς τους δεσµούς , τη γνώση και
κατανόηση των πελατών τους ή την ειδική τους γνώση σε συγκεκριµένα προϊόντα.
Αυτή τους η εξειδίκευση συνήθως αποτελεί κοµµάτι του επιχειρησιακού τους σχεδίου
( business plan) και θα έπρεπε να αναγνωρίζεται. Η αποτυχία αναγνώρισης πιθανό να
αποτελέσει γι’ αυτές τις εταιρίες άσκοπη κεφαλαιακή επιβάρυνση.

Σε γενικές γραµµές , η «Standard» µέθοδος ( Standard Approach) πρέπει να έχει
κάποια ελαστικότητα ως προς την αντιµετώπιση των εταιριών προκειµένου να
µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα δικά τους δεδοµένα για να καθορίσουν τις
κεφαλαιακές τους ανάγκες.

∆εδοµένης της µεγάλης κλίµακας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που υπάρχουν
στην ασφαλιστική αγορά, η «Standard» µέθοδος ( Standard Approach) θα πρέπει να
βρει τη χρυσή τοµή µεταξύ της πολυπλοκότητας και της ευαισθησίας στον κίνδυνο.
Θα ήταν προς όφελος των επιχειρήσεων εάν επιτραπεί η χρήση απλουστευµένων
υπολογισµών για συγκεκριµένα πρότυπα κινδύνων αφού προηγουµένως έχουν
καλυφθεί κάποια συγκεκριµένα κριτήρια. Αυτό , θα επέτρεπε στην «Standard»
µέθοδο ( Standard Approach) να διατηρήσει την ευαισθησία της στους κινδύνους
χωρίς να καθίσταται λειτουργικό βάρος για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις.
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Τέλος, ακόµα και αν πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι υπέρ της υιοθέτησης
της «Standard» µεθόδου ( Standard Approach) στο άµεσο µέλλον , αυτό δεν πρέπει
να εµποδίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις από τη δηµιουργία εσωτερικών µοντέλων
διαχείρισης κινδύνου ή της µερικής χρήσης εσωτερικών µοντέλων σε συνδυασµό µε
την «Standard» µέθοδο ( Standard Approach).

Η αρχή της αναλογικότητας ( proportionality)
Σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει ένα φάσµα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που
κυµαίνεται από τις µικρές τοπικές επιχειρήσεις που παρέχουν απλά ασφαλιστικά
προϊόντα στις τοπικές αγορές και φτάνει µέχρι τις µεγάλες πολυεθνικές ασφαλιστικές
επιχειρήσεις που παρέχουν µια µεγάλη γκάµα προϊόντων , µε πολλαπλά δίκτυα
διανοµής αλλά και που υπάγονται κάτω από διαφορετικές εποπτικές αρχές.
Όσον αφορά την εποπτεία , δεν µπορεί να υπάρξει η ίδια αντιµετώπιση για όλα τα
µεγέθη εταιριών. Θα πρέπει να υπάρχει σχετική ευελιξία στο καθεστώς του Solvency
II η οποία θα βασίζεται στην φύση , στην κλίµακα και στην πολυπλοκότητα των
εργασιών της ασφαλιστικής επιχείρησης. Εάν οι εταιρίες αναλαµβάνουν απλούς
κινδύνους και διαθέτουν σαφή εταιρική διακυβέρνηση και διαδικασίες διαχείρισης
των κινδύνων αυτών, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη αναγνώριση από το νέο
καθεστώς. Αυτή η αρχή , αν και αφορά κυρίως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις , θα
πρέπει να εφαρµοστεί για όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του
µεγέθους τους.

Η αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει να υιοθετηθεί όχι µόνο στους
υπολογισµούς των κεφαλαιακών απαιτήσεων αλλά και στην αξιολόγηση των
διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων, στις διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης
αλλά και στις απαιτήσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων.

64

Εξαιρέσεις από το Solvency II
To Solvency II έχει σαν στόχο του την παροχή ενός οµοιόµορφου πεδίου για τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που θα προσφέρει την ίδια ασφάλεια σε όλους τους
κατόχους ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει να
βασίζονται πάνω στους κινδύνους τους οποίους αναλαµβάνει η κάθε επιχείρηση και
δε θα πρέπει να επηρεάζονται από το µέγεθος της επιχείρησης ή από την νοµική της
µορφή. Το ερώτηµα του αν θα υπάρξει κάποιο καθεστώς εξαίρεσης θα πρέπει να
απαντηθεί ανεξάρτητα από τις σκοπιµότητες που αφορούν ειδικά τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις.

Είναι γεγονός ότι οι µικρές επιχειρήσεις εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την
περίπτωση που εξαιρεθούν από το Solvency II. Πολλές από αυτές , ακόµα και αν
εξαιρεθούν θα πρέπει να αντιµετωπίσουν την τοπική εποπτική αρχή χωρίς να έχουν
εγγυήσεις για το αν θα αντιµετωπιστούν µε τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλες
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τις επιχειρήσεις αυτές , σε περίπτωση
εξαίρεσης θα πρέπει να δοθεί το δικαίωµα εκούσιας συµµετοχής (opting – in)
προκειµένου να έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τους δυνητικούς πελάτες
τους που πιθανό να αναζητούν την ασφάλεια του Solvency II στα συµβόλαια που θα
αγοράσουν. Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι εταιρίες που δεν θα υπάγονται στο Solvency
II θα αποτελέσουν εταιρίες δεύτερης κατηγορίας.

Οι εισηγήσεις του CEA
Πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις προτίθενται να χρησιµοποιήσουν την «Standard» µέθοδο (
Standard Approach) µε την εφαρµογή του Solvency II. Για να µπορέσουν οι επιχειρήσεις
αυτές να επωφεληθούν του Solvency II θα πρέπει η «Standard» µέθοδος ( Standard
Approach) να ακολουθήσει τις γενικές αρχές µιας οικονοµικής προσέγγισης η οποία θα
περιλαµβάνει την αναγνώριση των τεχνικών µείωσης κινδύνων , της διασποράς και της
εξειδίκευσης.
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Η «Standard» µέθοδος ( Standard Approach) θα πρέπει να επιτρέπει την απλοποίηση κάποιων
συγκεκριµένων προτύπων υπολογισµού κινδύνων µε την προϋπόθεση της κάλυψης κάποιων
κριτηρίων. Αυτό θα επιτρέψει στην «Standard» µέθοδο ( Standard Approach) να διατηρήσει
την ευαισθησία της στους κινδύνου και δεν θα την καταστήσει λειτουργικό βάρος στις
επιχειρήσεις. Συνεπώς , θα πρέπει να ακολουθηθεί η αρχή της αναλογικότητας.
Το καθεστώς του Solvency II προϋποθέτει την αρχή της αναλογικότητας
προκειµένου να επιτρέψει την ελαστικότερη προσέγγιση των εταιριών µε απλούς
κινδύνους και απλές διαδικασίες. Η αναλογικότητα δεν θα πρέπει να εφαρµοστεί
µόνο στον υπολογισµό των απαιτούµενων κεφαλαίων αλλά και στην διαδικασία
αξιολόγησης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων , εταιρικής διακυβέρνησης και
στις απαιτήσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων.

Solvency II –Σχέδιο Οδηγίας της 10ης Ιουλίου 2007
Σύµφωνα µε το σχέδιο Οδηγίας Solvency II, το οποίο παρουσιάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο
την 10η Ιουνίου 2007 , η οικονοµική και κοινωνική σηµασία της
Ασφάλισης και της Αντασφάλισης καθιστά σκόπιµη την παρέµβαση των δηµόσιων
αρχών υπό την µορφή προληπτικής εποπτείας. Οι ασφαλιστές / αντασφαλιστές
οφείλουν να ικανοποιούν ορισµένες απαιτήσεις φερεγγυότητας ούτως ώστε να είναι
σε θέση να καλύπτουν τις απαιτήσεις των κατόχων ασφαλιστηρίων συµβολαίων σε
περιπτώσεις έλευσης του ασφαλιζόµενου κινδύνου. ∆εδοµένου ότι οι ισχύοντες κανόνες
φερεγγυότητας είναι παρωχηµένοι , δεν είναι σε καµία περίπτωση
ευαίσθητοι στους κινδύνους ενώ παράλληλα αφήνουν µεγάλο περιθώριο στα κράτηµέλη για αποκλίσεις σε εθνικό επίπεδο και εν τω µεταξύ οι εξελίξεις στην
ασφαλιστική βιοµηχανία είναι ραγδαίες, το νέο καθεστώς Solvency II είναι σε θέση
να αντικατοπτρίσει τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην προληπτική εποπτεία, την
αναλογιστική επιστήµη και την διαχείριση κινδύνων.

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή, παράλληλα µε την αναθεώρηση του ισχύοντος καθεστώτος
φερεγγυότητας προχώρησε στην αναδιατύπωση των 14 Οδηγιών Ασφαλίσεων /
Αντασφαλίσεων σε ένα ενιαίο κείµενο στο οποίο έχουν ενσωµατωθεί και οι νέοι
κανόνες φερεγγυότητας εκµεταλλευόµενη τις πληροφορίες και τις αναλύσεις που
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παρασχέθηκαν από τους συµµετέχοντες και τα ενδιαφερόµενα µέλη , βασισµένη στην
αρχιτεκτονική Lamfalussy.

Το σχέδιο Οδηγίας Solvency II, αποτελεί βάση για περαιτέρω ενοποίηση της
κοινοτικής αγοράς Ασφαλίσεων / Αντασφαλίσεων , µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση
της προστασίας των αντισυµβαλλοµένων και των δικαιούχων ασφαλιστηρίων
συµβολαίων , τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ασφαλιστών
και των αντασφαλιστών της Ευρώπης και την βελτίωση της υπάρχουσας
νοµοθεσίας, µέσω ενός συστήµατος ορθών αρχών οικονοµικής αξιολόγησης και
διαφάνειας.

Οι κεφαλαιουχικές απαιτήσεις θα αντικατοπτρίζουν το ιδιαίτερο προφίλ κινδύνου
κάθε επιχείρησης και οι ασφαλιστές που θα διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τους
κινδύνους τους θα ανταµείβονται και θα τους δίδεται η δυνατότητα να διατηρούν
µικρότερο κεφάλαιο σε σχέση µε αυτό που θα διατηρούσαν υπό το ισχύον καθεστώς
φερεγγυότητας. Το σχέδιο Solvency II , θα έχει ως αποτέλεσµα να δοθεί µεγαλύτερη
έµφαση στην ορθή διαχείριση κινδύνων και στους αυστηρούς εσωτερικούς
ελέγχους όπου µε αυτό τον τρόπο η ευθύνη για την χρηµατοπιστωτική ευρωστία των
ασφαλιστικών / αντασφαλιστικών επιχειρήσεων θα µεταβιβαστεί και πάλι στους
διαχειριστές. Ωστόσο, η θέσπιση της νέας οικονοµικής προσέγγισης µε βάση τον
κίνδυνο ενδέχεται να συνοδεύεται από κάποιες βραχυχρόνιες αρνητικές συνέπειες
όπως την µείωση κάλυψης για ορισµένους τύπους ασφάλισης, την τροποποίηση
προϊόντων υψηλού κινδύνου και την αύξηση των τιµών σε ορισµένους τοµείς της
αγοράς.

Πεδίο εφαρµογής
Η οδηγία Solvency II ισχύει για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κλάδου ζωής, ζηµιών
και αντασφαλίσεων. Η παρούσα οδηγία προτείνεται να µην εφαρµοστεί για
ασφαλιστικές επιχειρήσεις των οποίων τα ετήσια έσοδα από ασφάλιστρα δεν
υπερβαίνουν τα 5 εκ. €. Εάν το ποσό των 5 εκ. € υπερκαλυφθεί επί τρία συνεχή έτη, η
παρούσα οδηγία εφαρµόζεται από το τέταρτο έτος.
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Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται επίσης για τις επιχειρήσεις αλληλασφαλίσεως
που ασκούν δραστηριότητες ασφάλισης ζηµιών, τις εργασίες κεφαλαιοποιήσεως, τις
εργασίες των οργανισµών προνοίας και βοηθείας και τις εργασίες που πραγµατοποιούνται
από οργανισµό ο οποίος δεν έχει νοµική προσωπικότητα και που
έχει ως αντικείµενο την αλληλασφάλιση των µελών του άνευ πληρωµής
ασφαλίστρων και άνευ δηµιουργίας τεχνικών αποθεµάτων. Εξαιρούνται επίσης οι
Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες έως τις 10/12/2007 έχουν παύσει να συνάπτουν νέες
συµβάσεις αντασφάλισης.

Εποπτικές Αρχές και γενικοί κανόνες εποπτείας
Ο βασικός στόχος της νοµοθεσίας και της εποπτείας είναι η επαρκής προστασία των
ασφαλισµένων καθώς και η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα των ασφαλιστικών /
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η εποπτεία βασίζεται σε µια διερευνητική
προσέγγιση προσανατολισµένη στους οικονοµικούς κινδύνους Η χρηµατοοικονοµική
εποπτεία (συµπεριλαµβανοµένης και της εποπτείας των δραστηριοτήτων που ασκούν
οι επιχειρήσεις µέσω υποκαταστηµάτων ή υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών ) υπόκειται στην αρµοδιότητα του κράτους µέλους καταγωγής.

Οι εποπτικές αρχές εκτελούν τα καθήκοντα τους µε διαφάνεια και υπόκεινται σε
λογοδοσία. Τα κράτη µέλη επιβάλλουν στις ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις που εδρεύουν στο έδαφος τους την ετήσια υποβολή απολογισµού των
εργασιών τους , της οικονοµικής κατάστασης τους, της φερεγγυότητας τους και τα
µέσα µε τα οποία διαθέτουν για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εποπτικές αρχές έχουν την εξουσία να
λαµβάνουν προληπτικά και επανορθωτικά µέτρα, προκειµένου να διασφαλίζουν
την συµµόρφωση στην παρούσα οδηγία.

Οι εποπτικές αρχές εξετάζουν και αξιολογούν την συµµόρφωση ως προς :
• Το σύστηµα διακυβέρνησης
• Τα τεχνικά αποθεµατικά
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• Τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
• Τους επενδυτικούς κανόνες
• Την ποιότητα και ποσότητα των ιδίων κεφαλαίων
• Το πλήρες ή µερικό εσωτερικό υπόδειγµα

Εάν η εποπτική αρχή καταλήξει στο συµπέρασµα ότι το προφίλ κινδύνου της
ασφαλιστικής/ αντασφαλιστικής επιχείρησης αποκλίνει σηµαντικά από τις παραδοχές
τις φερεγγυότητας όπως υπολογίζεται µε τον κανονικό τύπο , ή εάν ορισµένοι
ποσοτικοποιήσιµοι κίνδυνοι δεν λαµβάνονται επαρκώς υπόψη , ή ότι το σύστηµα
διακυβέρνησης αποκλίνει σηµαντικά από τα πρότυπα , τότε δύναται να επιβάλει
πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση στην ασφαλιστική / αντασφαλιστική επιχείρηση.

Σύστηµα διακυβέρνησης
Τα κράτη µέλη απαιτούν από όλες τις ασφαλιστικές / Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
να διαθέτουν αποτελεσµατικό σύστηµα διακυβέρνησης. Το σύστηµα αυτό
περιλαµβάνει τουλάχιστον µια κατάλληλη διαφανή οργανωτική δοµή µε σαφή
κατανοµή και ορθό διαχωρισµό αρµοδιοτήτων καθώς και ένα αποτελεσµατικό
µηχανισµό µετάδοσης πληροφοριών. Το σύστηµα διακυβέρνησης υπόκειται σε
τακτική ανασκόπηση. Το σύστηµα διακυβέρνησης πρέπει να :

• Είναι ανάλογο προς τη φύση , το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της
επιχείρησης.
• Θα πρέπει να υπάρχουν γραπτές και τεκµηριωµένες πολιτικές µε την
διαχείριση κινδύνου, τον εσωτερικό έλεγχο, τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο
κλπ.
• Οι πολιτικές θα επανεξετάζονται ανά έτος.
• Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα µέσα, µεθόδους και
εξουσίες προκειµένου να αξιολογούν τους αναδυόµενους από το σύστηµα
διακυβέρνησης κινδύνους.

Όλα τα πρόσωπα τα οποία διοικούν ουσιαστικά την επιχείρηση ή ασκούν βασικά
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καθήκοντα θα πρέπει να :

• Έχουν επαγγελµατικά προσόντα, γνώσεις και εµπειρία που τους επιτρέπουν
να ασκούν υγιή και συνεπή διαχείριση.
• Είναι άψογα από πλευράς υπόληψης και ακεραιότητας.

Μέσα στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων όλες οι ασφαλιστικές/ Αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιολογούν τακτικά τις συνολικές ανάγκες τους σε θέµατα
φερεγγυότητας– ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). H ORSA έχει διπλό
χαρακτήρα: αποτελεί διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης ενσωµατωµένη στις
στρατηγικές αποφάσεις της εταιρίας και αποτελεί επίσης εποπτικό εργαλείο για την
ενηµέρωση των εποπτικών αρχών για τα αποτελέσµατα αξιολόγησης κινδύνου από
τις ίδιες τις εταιρίες.

Οι Ασφαλιστικές / Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν
αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µε διαδικασίες τουλάχιστον
διοικητικές και λογιστικές.

Η Αναλογιστική λειτουργία θα πρέπει να συντονίζει τον υπολογισµό των τεχνικών
αποθεµάτων, να εξασφαλίζει την καταλληλότητα των µεθόδων που χρησιµοποιούνται
για τον υπολογισµό τους, να αξιολογεί την ποιότητα των στοιχείων που
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό τους, να ενηµερώνει το διοικητικό ή
διαχειριστικό όργανο για την αξιοπιστία τους και να γνωµοδοτεί για την πολιτική
ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων καθώς και να εκφράζει γνώµη για την
καταλληλότητα των αντασφαλιστικών συµφωνιών.

∆ηµοσιοποίηση
Το σχέδιο Οδηγίας Solvency II , απαιτεί από τις επιχειρήσεις να δηµοσιοποιούν
ετησίως µια αναφορά µε ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση της
φερεγγυότητας και της χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης. Οι πληροφορίες αυτές είναι :
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• Περιγραφή της δραστηριότητας και των επιδόσεων της επιχείρησης.

• Περιγραφή συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης και εκτίµηση της
καταλληλότητας του για το προφίλ κινδύνου της επιχείρησης.

• Περιγραφή για κάθε κατηγορία κινδύνου , της έκθεσης σε κίνδυνο, της
συγκέντρωσης κινδύνων, της µείωσης του κινδύνου και της ευαισθησίας στον
κίνδυνο.

• Περιγραφή των στοιχείων του ενεργητικού, των τεχνικών προβλέψεων και
των λοιπόν υποχρεώσεων και των βάσεων και µεθόδων για την αποτίµηση
τους.

• Περιγραφή της διαχείρισης των κεφαλαίων ( ύψος / διάρθρωση /ποιότητα,
ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και απαιτήσεων κεφαλαιακής
επάρκειας, πληροφορίες για την κατανόηση των διαφορών της τυποποιηµένης
µεθόδου µε το εσωτερικό υπόδειγµα, ποσού µη συµµόρφωσης µε τις
ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις).

Προαγωγή εποπτικής σύγκλισης
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι εποπτικές αρχές να συµµετέχουν στις
δραστηριότητες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και
Επαγγελµατικών Συντάξεων ( CEIOPS).

Οι ποσοτικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις Ασφαλίσεων /
Αντασφαλίσεων ( Πυλώνας Ι ) ορίζονται σε 6 ενότητες : αποτίµηση στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού , τεχνικές διατάξεις, ίδια κεφάλαια, απαιτούµενο
κεφάλαιο φερεγγυότητας, απαιτούµενο ελάχιστο κεφάλαιο και επενδύσεις.
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Τεχνικά Αποθέµατα
Ο υπολογισµός των τεχνικών διατάξεων θα βασίζεται στην εκάστοτε αξία εξόδου. Η
τρέχουσα αξία εξόδου αντιπροσωπεύει το ποσό που θα κατέβαλε σήµερα µια επιχείρηση εάν
µεταβίβαζε τα συµβατικά της δικαιώµατα σε µια άλλη επιχείρηση.
Ο προαναφερόµενος υπολογισµός θα πρέπει να είναι συνεπής µε την αγορά.

H αξία των τεχνικών αποθεµάτων ισούται προς το άθροισµα της βέλτιστης
εκτίµησης και ενός περιθωρίου κινδύνου. Η βέλτιστη εκτίµηση ισούται µε τον µέσο
όρο µελλοντικών ταµειακών ροών σταθµισµένων βάσει πιθανοτήτων. Το περιθώριο
κινδύνου θα είναι τέτοιο που θα εξασφαλίζει ότι η αξία των τεχνικών αποθεµάτων θα
ισοδυναµεί µε το επιπρόσθετο ποσό το οποίο οι ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις πιθανό να απαιτήσουν προκειµένου να αναλάβουν να ικανοποιήσουν τις
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Σε ότι αφορά τους αντισταθµιζόµενους κινδύνους – δηλαδή τους κινδύνους που
µπορούν να αντισταθµιστούν αποτελεσµατικά µέσω αγοράς ή πώλησης
χρηµατοπιστωτικών µέσων – η αξία των τεχνικών αποθεµάτων υπολογίζεται
απευθείας, στο σύνολό της, και προκύπτει µε χρήση των αξιών των εν λόγω
χρηµατοπιστωτικών µέσων .

Σε ότι αφορά τους µη αντισταθµιζόµενους κινδύνους, το περιθώριο κινδύνου
υπολογίζεται µε χρήση της αποκαλούµενης µεθόδου κόστους κεφαλαίου . Σε αυτή
την περίπτωση, το ποσοστό κόστους κεφαλαίου που χρησιµοποιείται είναι το ίδιο για
όλες τις επιχειρήσεις (π.χ., σταθερό ποσοστό) και αντιστοιχεί στη διαφορά άνω του
επιτοκίου άνευ κινδύνου στο οποίο θα υποχρεωνόταν µια εταιρεία ασφαλίσεων /
αντασφαλίσεων µε πιστοληπτική αξιολόγηση BBB προκειµένου να αυξήσει τα
επιλέξιµα ίδια κεφάλαια.
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Ίδια κεφάλαια
Τα ίδια κεφάλαια αντιστοιχούν στους διαθέσιµους χρηµατοπιστωτικούς πόρους των
επιχειρήσεων ασφαλίσεων / αντασφαλίσεων, οι οποίοι µπορούν να λειτουργήσουν ως
αντιστάθµισµα έναντι κινδύνων και µέσο απορρόφησης χρηµατοπιστωτικών
ζηµιών, όταν κρίνεται απαραίτητο. Ο καθορισµός των ποσών των ιδίων κεφαλαίων
που είναι επιλέξιµα να καλύψουν τις δυο κεφαλαιακές απαιτήσεις βασίζεται σε µια
διαδικασία τριών σταδίων.

Στο πρώτο στάδιο , πρέπει να καθοριστούν τα ποσά των διαθέσιµων ιδίων
κεφαλαίων. Ίδια κεφάλαια είναι το άθροισµα των:

- στοιχείων του ισολογισµού ή των "στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων"
- στοιχείων που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό ή των "στοιχείων επικουρικών
ιδίων κεφαλαίων"
Τα βασικά ίδια κεφάλαια περιλαµβάνουν το οικονοµικό κεφάλαιο (ήτοι, το
πλεόνασµα των στοιχείων του ενεργητικού σε σχέση µε τα στοιχεία παθητικού, όπως
αυτό αποτιµάται ) και τις εξασφαλισµένες υποχρεώσεις (δεδοµένου ότι οι εν λόγω
υποχρεώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κεφάλαιο, για παράδειγµα, στην
περίπτωση εκκαθάρισης).

Τα επικουρικά ίδια κεφάλαια περιλαµβάνουν υποχρεώσεις τις οποίες οι
επιχειρήσεις µπορούν να χρησιµοποιήσουν προκειµένου να αυξήσουν τους
χρηµατοπιστωτικούς τους πόρους, όπως προσκλήσεις-αξιώσεις εξόφλησης µελών και
πιστωτικές επιστολές. ∆εδοµένου ότι τα συγκεκριµένα επικουρικά ίδια κεφάλαια δεν
συµµορφώνονται προς τις προδιαγραφές αποτίµησης που προβλέπονται ο
καθορισµός των ποσών τους υπόκειται σε πρότερη εποπτική έγκριση.

Στο δεύτερο στάδιο , δεδοµένου ότι τα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων έχουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούνται για διαφορετικά επίπεδα απορρόφησης
ζηµιών, τα συγκεκριµένα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων θα ταξινοµηθούν σε τρεις
ζώνες, ανάλογα µε τον χαρακτήρα τους και το βαθµό στον οποίο πληρούν πέντε
βασικά κριτήρια (εξασφάλιση, απορροφητικότητα ζηµιών, µονιµότητα, διάρκεια και
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απουσία δαπανών εξυπηρέτησης).

Η ταξινόµηση των ιδίων κεφαλαίων σε ζώνες βασίζεται σε ποιοτικά κριτήρια τα
οποία θα εξειδικευτούν περαιτέρω µέσω µέτρων εφαρµογής .

- Σε ό,τι αφορά το SCR (Solvency Capital Requirement), η αναλογία της ζώνης 1
στα επιλέξιµα ίδια κεφάλαια πρέπει να ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το 1/3 και η
αναλογία της ζώνης 3 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/3.
- Σε ό,τι αφορά το MCR (Minimum Capital Requirement), τα στοιχεία
επικουρικών ιδίων κεφαλαίων δεν είναι επιλέξιµα και η αναλογία των επιλέξιµων
στοιχείων της ζώνης 2 πρέπει να περιορίζεται στο ½.

Γενικές διατάξεις για το SCR, µε χρήση καθορισµένου τύπου υπολογισµού
ή εσωτερικού µοντέλου
Οι κεφαλαιουχικές απαιτήσεις φερεγγυότητας αντιστοιχούν στο οικονοµικό κεφάλαιο
που πρέπει να διαθέτει µια εταιρεία ασφαλίσεων/αντασφαλίσεων προκειµένου να
περιορίσει την πιθανότητα πτώχευσης στο 0,5%, ήτοι η πιθανότητα πτώχευσης είναι
µία ανά 200 χρόνια . Οι κεφαλαιουχικές απαιτήσεις φερεγγυότητας υπολογίζονται µε
χρήση τεχνικών «αξίας σε κίνδυνο», είτε σύµφωνα µε τον καθορισµένο τύπο
υπολογισµού ή µε χρήση εσωτερικού µοντέλου: τους επόµενους 12 µήνες πρόκειται
να αξιολογηθούν όλες οι εν δυνάµει ζηµιές, συµπεριλαµβανοµένης της δυσµενούς
επανεκτίµησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Οι κεφαλαιουχικές
απαιτήσεις φερεγγυότητας αντικατοπτρίζουν το πραγµατικό προφίλ κινδύνου της
επιχείρησης, λαµβανοµένων υπόψη όλων των ποσοτικά µετρήσιµων κινδύνων, καθώς
και των καθαρών επιπτώσεων των τεχνικών µετριασµού του κινδύνου.
Οι κεφαλαιουχικές απαιτήσεις φερεγγυότητας πρέπει να υπολογίζονται τουλάχιστον
µια φορά το χρόνο, να παρακολουθείται σε µόνιµη βάση και να υπολογίζεται εκ
νέου αµέσως µόλις το προφίλ κινδύνου της επιχείρησης αποκλίνει σε σηµαντικό
βαθµό. Οι κεφαλαιουχικές απαιτήσεις φερεγγυότητας πρέπει να καλύπτονται από
ισοδύναµο ποσό επιλέξιµων ιδίων κεφαλαίων .
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Καθορισµένος τύπος υπολογισµού του SCR
Ο τύπος υπολογισµού των κεφαλαιουχικών απαιτήσεων φερεγγυότητας δίνει τη
δυνατότητα τόσο της χρήσης παραµέτρων που προσιδιάζουν στην κάθε επιχείρηση, ανάλογα
µε την περίπτωση, όσο και τυποποιηµένων απλοποιήσεων για τις ΜΜΕ .
Οι ΜΜΕ µπορούν να χρησιµοποιούν απλοποιηµένο υπολογισµό για κάποια ειδική
ενότητα ή υπο ενότητα κινδύνου.

∆εδοµένου ότι οι νέες προδιαγραφές αποτίµησης λαµβάνουν δεόντως υπόψη τα
χαρακτηριστικά πίστωσης και ρευστότητας των στοιχείων του ενεργητικού και ότι οι
κεφαλαιουχικές απαιτήσεις φερεγγυότητας καλύπτουν όλους τους ποσοτικά
µετρήσιµους κινδύνους καθώς και ότι όλες οι επενδύσεις υπόκεινται στη αρχή του
"καλού διαχειριστή", τα ποσοτικά όρια των επενδύσεων και τα κριτήρια
επιλεξιµότητας στοιχείων ενεργητικού δεν θα διατηρηθούν.

Εσωτερικά µοντέλα
Πριν να δοθεί η έγκριση από τις εποπτικές αρχές για τη χρήση εσωτερικού µοντέλου, οι
επιχειρήσεις ασφαλίσεων/αντασφαλίσεων πρέπει να υποβάλουν αίτησηεγκεκριµένη από το
διοικητικό ή τον διαχειριστικό φορέα της επιχείρησης , τεκµηριώνοντας ότι ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της δοκιµασίας χρήσης, των στατιστικών προτύπων ποιότητας, των προτύπων
διαβάθµισης, των προτύπων αποτίµησης και των προτύπων τεκµηρίωσης . Οι εποπτικές
αρχές πρέπει
να αποφασίσουν εάν θα αποδεχτούν ή θα απορρίψουν την αίτηση εντός έξι µηνών
από τη λήψη µια συµπληρωµένης αίτησης από µια επιχείρηση ασφαλίσεων/
αντασφαλίσεων.
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Ελάχιστες κεφαλαιουχικές απαιτήσεις
Οι ελάχιστες κεφαλαιουχικές απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν ένα επίπεδο κεφαλαίου
κάτω από το οποίο τα συµφέροντα των κατόχων ασφαλιστήριων συµβολαίων θα
ετίθεντο σε σοβαρό κίνδυνο, εάν επιτρεπόταν στην επιχείρηση να συνεχίσει να
λειτουργεί. Σε περίπτωση παραβίασης του ορίου των ελάχιστων κεφαλαιουχικών
απαιτήσεων, ενεργοποιείται η έσχατη εποπτική παρέµβαση και ανακαλείται η
άδεια. Απαιτείται, ως εκ τούτου, από τις επιχειρήσεις να διατηρούν επιλέξιµα βασικά
ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των ελάχιστων κεφαλαιουχικών απαιτήσεων .
∆εδοµένου ότι η έσχατη εποπτική παρέµβαση ενδέχεται να απαιτεί έγκριση από τα
εθνικά δικαστήρια, οι ελάχιστες κεφαλαιουχικές απαιτήσεις πρέπει να
υπολογίζονται ανά τρίµηνο, βάσει ενός απλού και επακριβούς τύπου και βάσει
ελέγξιµων δεδοµένων.

Καθώς τα αποτελέσµατα του QIS3 εκκρεµούν, υιοθετήθηκε µια ανοιχτή
προσέγγιση, δεδοµένου ότι δεν έχει επιτευχθεί οριστική απόφαση σχετικά µε τις
ελάχιστες κεφαλαιουχικές απαιτήσεις.
Ειδικότερα, το κείµενο δίνει τη δυνατότητα δοκιµής των δυο ακόλουθων
προσεγγίσεων:

- οι ελάχιστες κεφαλαιουχικές απαιτήσεις υπολογίζονται µε χρήση της
απλοποιηµένης µορφής του καθορισµένου τύπου υπολογισµού (προσέγγιση κατά
ενότητες), λαµβανοµένης υπόψη της ανάληψης κινδύνου κατά της ζωής, ζηµίας και
αγοράς, ενώ διαβαθµίζεται σε «αξία σε κίνδυνο» 90% µε χρονικό ορίζοντα ενός
έτους,

- οι ελάχιστες κεφαλαιουχικές απαιτήσεις υπολογίζονται ως ποσοστό των
κεφαλαιουχικών απαιτήσεων φερεγγυότητας (συµπαγής προσέγγιση) και
διαβαθµίζεται στο 1/3 των κεφαλαιουχικών απαιτήσεων φερεγγυότητας.
Για παράδειγµα, παρέχει τη δυνατότητα διαβάθµισης των ελάχιστων κεφαλαιουχικών
απαιτήσεων σε επίπεδο εµπιστοσύνης µεταξύ 80% (δεδοµένου ότι το 1/3 του SCR
διαβαθµισµένου σε 99,5% VaR ισοδυναµεί µε 80% VaR, εάν υποτεθεί ότι υπάρχει
κανονική κατανοµή) και 90% (το επίπεδο που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της υπό
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δοκιµή προσέγγισης κατά ενότητες).

Επενδύσεις
Όλες οι επενδύσεις των επιχειρήσεων ασφαλίσεων/αντασφαλίσεων (ήτοι, στοιχεία
ενεργητικού που καλύπτουν τεχνικές αποθέµατα, συν στοιχεία ενεργητικού που
καλύπτουν τις κεφαλαιουχικές απαιτήσεις φερεγγυότητας και αδέσµευτα
στοιχεία ενεργητικού) πρέπει να επενδύονται, να αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης
και να παρακολουθούνται σύµφωνα µε την αρχή του «καλού διαχειριστή». Η αρχή του
"καλού διαχειριστή" απαιτεί από τις επιχειρήσεις ασφαλίσεων / αντασφαλίσεων να επενδύουν
τα στοιχεία ενεργητικού µε σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των κατόχων ασφαλιστήριων
συµβολαίων, να αντιστοιχούν επαρκώς τις επενδύσεις µε τις υποχρεώσεις και να αποδίδουν
τη δέουσα προσοχή στους χρηµατοπιστωτικούς κινδύνους, όπως η ρευστότητα και ο κίνδυνος
συγκέντρωσης.

Εποπτεία Οµίλων
• Επόπτης οµίλου – προσδιορισµός και διορισµός: η πρόταση εισάγει την έννοια του
"επόπτη οµίλου". Για κάθε όµιλο, θα διορίζεται µια µεµονωµένη αρχή µε συγκεκριµένες
αρµοδιότητες συντονισµού και λήψης αποφάσεων.

• ∆ικαιώµατα και καθήκοντα : ο επόπτης οµίλου έχει την κύρια ευθύνη για όλες τις βασικές
πτυχές της εποπτείας του οµίλου (φερεγγυότητα οµίλου, συναλλαγές εντός του οµίλου,
συγκέντρωση κινδύνων, διαχείριση κινδύνου και εσωτερικός έλεγχος). Αυτή η αρµοδιότητα
πρέπει να ασκείται σε συνεργασία και σε διαβούλευση µε τους τοπικούς επόπτες. Επιπλέον,
για κάθε όµιλο, πρέπει να θεσπίζονται ρυθµίσεις συντονισµού µεταξύ όλων των
συµµετεχόντων εποπτών.
• Φερεγγυότητα οµίλου – εσωτερικό µοντέλο οµίλου : η πρόταση δίνει τη δυνατότητα σε
έναν όµιλο να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης εσωτερικού µοντέλου για τον
υπολογισµό των κεφαλαιουχικών απαιτήσεων φερεγγυότητας του οµίλου και των
κεφαλαιουχικών απαιτήσεων φερεγγυότητας κάθε οντότητας χωριστά. Κατόπιν αίτησης της
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µητρικής εταιρείας, µπορεί να ζητηθεί η συµβουλή της CEIOPS ή οποιουδήποτε εκ των
συµµετεχουσών εποπτικών αρχών.

• Εποπτεία υπό-οµίλων : προκειµένου να περιοριστεί ο φόρτος για τους οµίλους, η πρόταση
δηλώνει ουσιαστικά α) ότι η εποπτεία οµίλων πρέπει κατά κανόνα να διεκπεραιώνεται µόνο
σε ανώτατο επίπεδο ΕΕ και β) ότι τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στις εποπτικές
αρχές τους να προβαίνουν στην εποπτεία οµίλων σε ανώτατο επίπεδο εντός του κράτους
µέλους. Το σχέδιο Οδηγίας εισάγει ένα καινοτόµο καθεστώς που επιδιώκει να διευκολύνει τη
διαχείριση κεφαλαίων από τους οµίλους, ουσιαστικά α) επιτρέποντας, υπό ορισµένες
συνθήκες,

σε

µια

µητρική

εταιρεία

να

χρησιµοποιεί

δηλώσεις

υποστήριξης

οµίλουπροκειµένου να καλύψει τµήµα των κεφαλαιουχικών απαιτήσεων φερεγγυότητας των
θυγατρικών της και β) εισάγοντας παρεκκλίσεις σε ορισµένα άρθρα για τη µεµονωµένη
εποπτεία, ανάλογα µε την περίπτωση.

IFRS 4 - Insurance Contracts

Η έκδοση

του«IFRS 4 - Insurance Contracts νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, απο το συµβούλιο διεθνών λογιστικών προτύπων
(IASB), που αφορά το θέµα του λογιστικού χειρισµού των ασφαλιστήριων συµβολαίων που
εκδίδουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, έρχεται για να προλάβει κυρίως την έναρξη της
υποχρεωτικής, ενιαίας εφαρµογής των διεθνών λογιστικών προτύπων (IAS/IFRS) από τις
εισηγµένες στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια εταιρείες την 1η Ιανουαρίου 2005. Ετσι το IFRS 4
έχει υποχρεωτική εφαρµογή και σε όλες τις εισηγµένες στο Χ.Α. ασφαλιστικές εταιρείες, το
αργότερο από την έναρξη του ερχόµενου έτους. Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου
λογιστικού

προτύπου

είναι

µεταξύ

άλλων

τα

εξής:

Έχει υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ασφαλιστήρια και αντασφαλιστικά συµβόλαια που
εκδίδουν οι εισηγµένες ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά όχι σε άλλα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού

τους.

Ορίζει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο ως «ένα συµβόλαιο µέσω του οποίου ένα µέρος (ο
ασφαλιστής) δέχεται ένα σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο ενός άλλου µέρους (του
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ασφαλιζόµενου), συµφωνώντας να αποζηµιώσει τον τελευταίο, αν ένα προκαθορισµένο
µελλοντικό συµβάν (η ασφαλιζόµενη αιτία) επηρεάσει σηµαντικά τον ασφαλισµένο,

Απαγορεύει τη διενέργεια προβλέψεων για πιθανές αποζηµιώσεις ασφαλιστηρίων
συµβολαίων που δεν είναι εν ισχύ την ηµεροµηνία της οικονοµικής κατάστασης (όπως
εξισωτικές

προβλέψεις

και

προβλέψεις

καταστροφών)

και

Απαιτεί από την εισηγµένη ασφαλιστική εταιρεία να διατηρεί τις υποχρεώσεις της από
ασφαλιστήρια συµβόλαια στο παθητικό της µέχρι να διαγραφούν, να ακυρωθούν ή να λήξουν
και να µην τις συµψηφίζει µε σχετιζόµενα αντασφαλισµένα στοιχεία ενεργητικού.

Σύµφωνα µε το IFRS 4, η εισηγµένη ασφαλιστική εταιρεία δεν θα µπορεί πλέον να
καταµετρήσει τις υποχρεώσεις της από ασφαλιστήρια συµβόλαια σε βάση άλλη από την
παρούσα αξία τους και να παρουσιάσει συµβατικά δικαιώµατα από µελλοντικές προµήθειες
επενδυτικής διαχείρισης σε αξία που να ξεπερνά τη «δίκαιη αποτίµησή» της (fair value),
τουτέστιν σε αξία που να ξεπερνά τις τρέχουσες προµήθειες που χρεώνει ο ανταγωνισµός για
αντίστοιχες υπηρεσίες. Κατά την ενοποίηση οικονοµικών καταστάσεων ασφαλιστικών
οµίλων, θα είναι υποχρεωτική η εφαρµογή ενιαίων λογιστικών πρακτικών σε όλες τις
εταιρείες τους, για τον υπολογισµό των υποχρεώσεών τους από ασφαλιστήρια συµβόλαια.

Το ίδιο λογιστικό πρότυπο υποχρεώνει τις εισηγµένες ασφαλιστικές εταιρείες να κάνουν
ξεχωριστή αναφορά στις οικονοµικές τους καταστάσεις των αποθεµατικών τµηµάτων
συγκεκριµένων ασφαλιστήριων συµβολαίων, µε στόχο την εξάλειψη πρακτικών, που
παραλείπουν την παρουσίαση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού

Έκταση του IFRS 4
Το

∆ΠΧΠ

4

εφαρµόζεται

σε

όλες

σχεδόν

τις

ασφαλιστικές

συµβάσεις

(συµπεριλαµβανοµένων των συµβολαίων αντασφάλισης)[∆ΠΧΠ 4,2] ∆εν ισχύει για άλλα
οικονοµικά στοιχεία του ασφαλιστή, όπως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και
χρηµατοοικονοµικές

υποχρεώσεις

που

εµπίπτουν στο
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πεδίο

εφαρµογής

του ∆ΛΠ

39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση . [∆ΠΧΠ 4,3] Επιπλέον, δεν
αντιµετωπίζει λογιστικά από τους ασφαλιζόµενους. [∆ΠΧΠ 4,4 (στ)]

Το 2005, τροποποιήθηκε το πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 για να συµπεριλάβει και
συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης. Ωστόσο, εάν ένας εκδότης συµβολαίων
χρηµατοοικονοµικής εγγύησης έχει αναφέρει προηγουµένως ρητά ότι θεωρεί τα εν λόγω
συµβόλαια ως ασφαλιστήρια συµβόλαια και έχει χρησιµοποιήσει τη λογιστική διαχείριση
ισχύει για ασφαλιστήρια συµβόλαια, τότε δύναται να επιλέξει να εφαρµόσει είτε το ∆ΛΠ
39,∆ΠΧΠ 4 ή στο εν λόγω συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης. [∆ΠΧΠ 4,4 (δ)]

Λογιστικές αρχές
Το ∆ΠΧΠ απαλλάσσει τον φορέα ασφάλισης προσωρινά (µέχρι την ολοκλήρωση της φάσης
ΙΙ του έργου Ασφαλίσεων) από κάποιες απαιτήσεις άλλων ∆.Π.Χ.Α., συµπεριλαµβανοµένης
της υποχρέωσης να εξετάσει το ∆ΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών
Εκτιµήσεων και Λάθη κατά την επιλογή των λογιστικών πολιτικών για ασφαλιστήρια
συµβόλαια. Ωστόσο, το πρότυπο:
o

απαγορεύει προβλέψεις για ενδεχόµενες αξιώσεις στο πλαίσιο των συµβάσεων που
δεν υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία αναφοράς (όπως καταστροφή και εξισωτικές
προβλέψεις)

o

απαιτεί µια δοκιµασία για την επάρκεια των αναγνωρισµένων ασφαλιστικών
υποχρεώσεων και σε έλεγχο αποµείωσης για τις απαιτήσεις από αντασφαλιστές

o

ασφαλιστής απαιτεί να κρατήσει ασφαλιστικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό του,
µέχρις ότου αποφορτιστεί ή ακυρωθεί, ή λήγουν και απαγορεύει συµψηφισµό
ασφαλιστικών υποχρεώσεων έναντι σχετικές απαιτήσεις από αντασφαλιστές και έσοδα ή
έξοδα από συµβόλαια αντασφάλισης µε τα έξοδα ή τα έσοδα από το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο

80

Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές
Το ∆ΠΧΠ 4 επιτρέπει σε ένα ασφαλιστή να µεταβάλλει τις λογιστικές πολιτικές για
ασφαλιστήρια συµβόλαια µόνο εάν, ως αποτέλεσµα, οι οικονοµικές καταστάσεις του
παρόντος τις πληροφορίες που είναι πιο σχετικές και καθόλου λιγότερο αξιόπιστες, ή σε πιο
αξιόπιστες και όχι λιγότερο σχετικές. [∆ΠΧΠ 4,22] Ειδικότερα, ο ασφαλιστής δεν µπορεί να
εισάγει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πρακτικές, αν και µπορεί να συνεχίσει να
χρησιµοποιεί λογιστικές πολιτικές που τους αφορούν: [∆ΠΧΠ 4,25]

o

µέτρησης ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε απροεξόφλητη βάση

o

επιµέτρηση συµβατικών δικαιωµάτων σε µελλοντικές αµοιβές διαχείρισης της
επένδυσης σε ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία τους όπως υποδηλώνει η σύγκριση
µε τις σηµερινές που βασίζονται στην αγορά αµοιβές για ανάλογες υπηρεσίες
χρησιµοποιώντας µη-οµοιόµορφες λογιστικές πολιτικές για τις ασφαλιστικές

o

υποχρεώσεις των θυγατρικών

Γνωστοποιήσεις
Το Πρότυπο απαιτεί γνωστοποίηση των:

πληροφοριών που βοηθούν τους χρήστες να κατανοήσουν τα ποσά στις οικονοµικές

•

καταστάσεις του ασφαλιστή που προκύπτουν από ασφαλιστικές συµβάσεις: [∆ΠΧΠ 4,36
- 37]
o

λογιστικών πολιτικών για ασφαλιστήρια συµβόλαια και σχετιζόµενα περιουσιακά
στοιχεία, υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα

o

τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα, έξοδα, και τις
ταµειακές ροές που απορρέουν από ασφαλιστήρια συµβόλαια

o

πληροφοριών σχετικά µε τις παραδοχές που έχουν την µεγαλύτερη επίδραση στην
επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων,
συµπεριλαµβανοµένων, εφόσον είναι δυνατόν, ποσοτική γνωστοποίηση εκείνων των
παραδοχών
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o

συµφωνιών των µεταβολών σε ασφαλιστικές υποχρεώσεις, απαιτήσεις από
αντασφαλιστές , και, ενδεχοµένως, σχετικού αναβαλλόµενου κόστους απόκτησης

o

πληροφοριών που βοηθούν τους χρήστες να αξιολογήσουν τη φύση και την έκταση
των κινδύνων που απορρέουν από ασφαλιστήρια συµβόλαια: [∆ΠΧΠ 4,38 - 39]

o

στόχων διαχείρισης του κινδύνου και των πολιτικών

o

όρων και προϋποθέσεων των ασφαλιστήριων συµβολαίων που έχουν σηµαντική
επίδραση στο ποσό, το χρονοδιάγραµµα και την αβεβαιότητα των µελλοντικών
ταµιακών ροών του ασφαλιστή

o

πληροφοριών για τον ασφαλιστικό κίνδυνο (τόσο πριν όσο και µετά τη µετρίαση του
κινδύνου µέσω της αντασφάλισης), συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών
σχετικά µε:

o

•

η ευαισθησία στον ασφαλιστικό κίνδυνο

•

συγκεντρώσεις ασφαλιστικού κινδύνου

•

πραγµατικές απαιτήσεις σε σύγκριση µε προηγούµενες εκτιµήσεις

πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους αγοράς που απορρέουν από
ενσωµατωµένα παράγωγα που εµπεριέχονται σε κύριο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, αν
ο ασφαλιστής δεν απαιτείται να, και δεν επιµετρά τα ενσωµατωµένα παράγωγα στην
εύλογη αξία.
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