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Στις 20 Ιανουαρίου 2016, εκδόθηκε η Οδηγία 2016/97/ΕΕ (Insurance Distribution Directive ή IDD) με την οποία 
αντικαταστάθηκε το προηγούμενο και πρώτο Ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο που επιχείρησε να ρυθμίσει τη διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων, συγκεκριμένα η Οδηγία 2002/92/ΕΚ (Insurance Mediation Directive). 

Η νέα Οδηγία (IDD) απευθύνεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι ή επιθυμούν να γίνουν 
διανομείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων τα οποία δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον ένα κράτος 
μέλος. Το πεδίο εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι εμφανώς ευρύτερο του προγενέστερου αφού δεν 
αφορά μόνο διαμεσολαβητές διανομής ασφαλιστικών προϊόντων αλλά καλύπτει όλους τους διανομείς αυτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες προσφέρουν ασφαλιστικά προϊόντα άμεσα στους 
καταναλωτές καθώς και συμμετέχοντες στην αγορά που διανέμουν ασφαλιστικά προϊόντα ως δευτερεύουσα 
δραστηριότητα (εν τούτοις με ορισμένες εξαιρέσεις).

Η Οδηγία (IDD) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και αποσκοπεί στην ολιστική προστασία των καταναλωτών και 
τελικών επενδυτών που προμηθεύονται ασφαλιστικά ή επενδυτικά προϊόντα βασισμένα σε ασφάλιση. Γενικότερα οι 
τροποποιήσεις που επιφέρει η Οδηγία (IDD) ενισχύουν την συναλλακτική διαφάνεια, εγγυόνται την επαρκή και σαφή 
πληροφόρηση των καταναλωτών, θεμελιώνουν κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και θεσπίζουν κυρωτικά 
μέτρα σε περιπτώσεις αθέτησης των νόμων. 
 
Με τη νέα Οδηγία (IDD) αναβαθμίζεται ουσιαστικά το οργανωτικό πλαίσιο στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. 
Συγκεκριμένα, ιδρύεται ένα ενιαίο μητρώο ασφαλιστικής διανομής στο οποίο οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα 
είναι απαραίτητο να είναι εγγεγραμμένοι. Επιπρόσθετα, δημιουργείται ένα «τυποποιημένο έγγραφο πληροφοριών για 
το ασφαλιστικό προϊόν» για προϊόντα του κλάδου της ασφάλισης ζημιών. Τέλος,  τόσο  οι διαμεσολαβητές και οι 
διανομείς όσο και οι υπάλληλοι τους, για να δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελμα θα υποχρεούνται να κατέχουν 
ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσης της αγοράς και των προϊόντων που προσφέρουν στον καταναλωτή ως επίσης και να 
συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας (IDD) ορίστηκε η 1η Οκτωβρίου 2018. 

Το τραπεζικό και ασφαλιστικό τμήμα του δικηγορικού γραφείου Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. έχει 
μελετήσει διεξοδικά τόσο το κείμενο της νέας Οδηγίας όσο και το υπό ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί 
Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 
2018», και συμμετέχοντας σε σχετικές διαλέξεις και σεμινάρια είναι στην ευχάριστη θέση να παρέχει τόσο 
συμβουλευτικές υπηρεσίες όσο και υπηρεσίες σχετικές με την εφαρμογή της νέας Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97.
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Παρακαλώ σημειώστε ότι το ανωτέρω δεν αποτελεί νομική γνωμάτευση.
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