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Η παρούσα μελέτη έχει συνταχθεί για να παρέχει μια απλή καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους για την 
επαγγελματική ευθύνη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Δεν αποτελεί περιεκτική ή πλήρη ανάλυση της 
νομοθεσίας ούτε συνιστά νομική συμβουλή. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι αυστηρά προσωπικές του 
συγγραφέα και δεν δεσμεύουν την εταιρεία που τον εργοδοτεί ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου 
στον οποίο ανήκει ή τον εκδότη ή τον χορηγό. Οι αναγνώστες προτρέπονται να εξασφαλίσουν ανεξάρτητη 
νομική ή ασφαλιστική συμβουλή πριν εφαρμόσουν τις πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτή τη μελέτη σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 
 
(α) Διορισμός αντιπροσώπου 
 
Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κατά κανόνα ενεργούν ως αντιπρόσωποι (agents) είτε της ασφαλιστικής 
επιχείρησης είτε του ασφαλισμένου, ανάλογα με την περίπτωση. Γι’ αυτό είναι απαραίτητες βασικές 
γνώσεις για τη νομοθεσία που διέπει τη σχέση αντιπροσωπείας που βρίσκεται στον περί Συμβάσεων Νόμο 
(Κεφ. 149). 
 
Αντιπρόσωπος είναι το πρόσωπο που προσλαμβάνεται για αντιπροσώπευση του αντιπροσωπευομένου σε 
συναλλαγές με τρίτους (άρθρο 142). Η σχέση αντιπροσωπείας μπορεί να δημιουργηθεί με ένα από δύο 
τρόπους. 
 

(i) Αντιπροσωπεία δυνάμει συμφωνίας 
 
Ο διορισμός αντιπροσώπου με ρητή συμφωνία στις περισσότερες περιπτώσεις δημιουργείται με σύμβαση 
μεταξύ των μερών, του αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευομένου, η οποία μπορεί να είναι είτε γραπτή 
είτε προφορική. Οι γραπτές συμβάσεις συνήθως περιλαμβάνουν λεπτομερείς όρους όπως η 
πληρεξουσιότητα και οι εξουσίες του αντιπροσώπου, τα καθήκοντα των συμβαλλομένων μερών, την 
περίοδο ισχύος της σύμβασης και την πληρωτέα προμήθεια. 
 
Ο διορισμός αντιπροσώπου μπορεί να εξυπακούεται από τη συμπεριφορά των μερών και τις σχέσεις 
μεταξύ τους. Μπορεί να θεωρηθεί εξυπακουόμενη σχέση αντιπροσωπείας εκεί όπου ένας ενεργεί εκ μέρους 
και κατά παράκληση άλλου, ιδιαίτερα όταν θα πληρωθεί με προμήθεια για την παροχή των υπηρεσιών του. 
 

(ii) Αντιπροσωπεία δυνάμει έγκρισης 
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις η αντιπροσωπεία δημιουργείται αναδρομικά. Όταν κάποιο πρόσωπο τελεί 
πράξεις για λογαριασμό άλλου προσώπου χωρίς τη γνώση ή πληρεξουσιότητά του, το πρόσωπο αυτό 
δύναται είτε να εγκρίνει είτε να αποκηρύξει την πράξη αυτή. Πράξη που εγκρίνεται εκ των υστέρων 
δημιουργεί σχέση αντιπροσώπου και αντιπροσωπευομένου. 
 
Με βάση το δόγμα της έγκρισης ένα πρόσωπο μπορεί να εγκρίνει ασφαλιστική σύμβαση που είχε 
συνομολογηθεί εκ μέρους του, ακόμη και αν δεν γνώριζε ότι ο ασφαλιστικός αντιπρόσωπος είχε 
διευθετήσει την κάλυψη γι’ αυτό. Στην ασφάλιση θαλάσσιων μεταφορών μπορεί να εγκρίνει την ασφάλιση 
ακόμη και ύστερα από την επέλευση της απώλειας. 
 
 
(β) Τα καθήκοντα του αντιπροσώπου 
 
Σύμφωνα με τον περί Συμβάσεων Νόμο και τη νομολογία ο αντιπρόσωπος έχει τα εξής καθήκοντα: 
 
Υποχρέωση συμμόρφωσης (άρθρο 171) 
 
Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να διεξάγει τις εργασίες του αντιπροσωπευομένου σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ή ελλείψει τέτοιων οδηγιών, σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Αντιπρόσωπος που διεξάγει τις 
εργασίες αυτές κατά παράβαση των οδηγιών ή των συναλλακτικών ηθών οφείλει να αποζημιώσει τον 
αντιπροσωπευόμενο για οποιαδήποτε ζημιά και αν απορρεύσει κέρδος, να λογοδοτήσει γι’ αυτό. 
 
Δεξιότητα και επιμέλεια (άρθρο 172) 
 
Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να διεξάγει τις εργασίες της αντιπροσωπείας καταβάλλοντας τη δεξιότητα, η 
οποία γενικά κατέχεται από πρόσωπα που διεξάγουν παρόμοιες εργασίες. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να 
καταβάλλει πάντοτε εύλογη επιμέλεια και τη δεξιότητα που κατέχει.  
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Σε περίπτωση παράλειψης, έλλειψης δεξιότητας ή παραπτώματος, υποχρεούται να αποζημιώσει τον 
αντιπροσωπευόμενο για οποιαδήποτε ζημιά υφίσταται. 
 
Όσον αφορά τους ασφαλιστικούς αντιπροσώπους, η απόφαση στη Harvest Trucking Co Ltd v. PB Davis 
Insurance Services (1991) επιβεβαίωσε ότι απαιτείται να επιδεικνύουν λογική επιμέλεια και δεξιότητα: 
 

«Η συνηθισμένη λειτουργία του μεσίτη ασφαλίσεων ή άλλου διαμεσολαβητή είναι να λαμβάνει 
οδηγίες από τον αντιπροσωπευόμενό του για τη φύση του κινδύνου ή κινδύνων και το συντελεστή ή 
συντελεστές ασφαλίστρου με τους οποίους επιθυμεί να ασφαλιστεί, να διαβιβάζει τα ουσιαστικά 
γεγονότα στους δυνητικούς ασφαλιστές και να εξασφαλίζει ασφάλιση για τον αντιπροσωπευόμενό του 
σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενού του και τους διαθέσιμους καλύτερους όρους. Η 
ευθύνη ενός ασφαλιστικού αντιπροσώπου προς τον εργοδότη του για αμέλεια είναι συγκρίσιμη με 
εκείνη οποιουδήποτε αντιπροσώπου. Είναι δεσμευμένος να επιδεικνύει λογική επιμέλεια στα 
καθήκοντα που έχει αναλάβει. Σε καμία περίπτωση ο νόμος δεν απαιτεί εξαιρετικό βαθμό 
επιδεξιότητας εκ μέρους του αντιπροσώπου αλλά μόνο τέτοια λογικό και συνηθισμένο βαθμό όσο 
δίκαια θα αναμενόταν να επιδείξει ένα πρόσωπο συνηθισμένης δυνατότητας και ικανότητας στην 
κατάστασή του.» 

 
Υποχρέωση προσωπικής εκτέλεσης (άρθρα 150 – 155) 
 
Κατά κανόνα ο αντιπρόσωπος δεν δύναται να προσλάβει άλλο για την εκτέλεση πράξεων που ρητά ή 
σιωπηρά ανέλαβε να εκτελέσει αυτοπροσώπως. Όμως, δικαιούται να προσλάβει υποκατάστατο 
αντιπρόσωπο (sub-agent) αν αυτό επιτρέπεται από τα συναλλακτικά ήθη ή επιβάλλεται από τη φύση της 
αντιπροσωπείας.  
 
Καλή πίστη 
 
Η σχέση αντιπροσώπου – αντιπροσωπευομένου είναι σχέση εμπιστοσύνης, που σημαίνει ότι βασίζεται 
στην αρχή της καλής πίστης. Ο αντιπρόσωπος, επομένως, δεν πρέπει να περιέλθει σε κατάσταση 
σύγκρουσης των προσωπικών του συμφερόντων με εκείνα του αντιπροσωπευομένου. Ο αντιπρόσωπος 
οφείλει να αποκαλύπτει στον αντιπροσωπευόμενο όλες τις ουσιώδης πληροφορίες που περιέρχονται σε 
γνώση του που μπορούν να επηρεάσουν τον αντιπροσωπευόμενο. 
 
Γενικά μιλώντας ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να ενεργεί εκ μέρους και των δύο αντισυμβαλλομένων, 
δηλαδή και του αντιπροσωπευομένου και του τρίτου μέρους. Όμως, στον ασφαλιστικό τομέα 
παρουσιάζεται το ασυνήθιστο φαινόμενο να ενεργεί ο αντιπρόσωπος κάποτε εκ μέρους του ασφαλιστή και 
κάποτε εκ μέρους του ασφαλισμένου. 
 
Ο αντιπρόσωπος δεν δικαιούται να προσπορίζεται κρυφό κέρδος από τη διεξαγωγή των εργασιών της 
αντιπροσωπείας. Με βάση την αρχή αυτή ο αντιπρόσωπος δεν δικαιούται να λάβει προμήθεια και από τους 
δύο αντισυμβαλλόμενους, τον αντιπροσωπευόμενο και το τρίτο μέρος, χωρίς να αποκαλύψει και στους δύο 
το γεγονός αυτό. 
 
Λογαριασμοί (άρθρα 173 και 178) 
 
Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να υποβάλει κατάλληλους λογαριασμούς στον αντιπροσωπευόμενο, αν του 
το ζητήσει, και να καταβάλλει στον αντιπροσωπευόμενο κάθε ποσό που λήφθηκε για λογαριασμό του. 
 
 
(γ) Θεραπείες για παράβαση καθήκοντος 
 
Ο αντιπροσωπευόμενος έχει διάφορες θεραπείες στις περιπτώσεις που ο αντιπρόσωπος παραβαίνει τα 
καθήκοντά του: 

• Αγωγή αποζημιώσεων για παράβαση συμβατικού όρου. 
• Αγωγή αποζημιώσεων για διάπραξη αστικού αδικήματος. 
• Τερματισμό της αντιπροσωπείας για σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 
• Ακύρωση της σύμβασης που συνομολογήθηκε μέσω του αντιπροσώπου, αν η παράβαση ήταν 

δόλια. 
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(δ) Δικαιώματα αντιπροσώπου 
 
Αμοιβή 
 
Οι υπηρεσίες του αντιπροσώπου μπορεί να προσφέρονται δωρεάν ή έναντι αμοιβής, συνήθως υπό τη 
μορφή προμήθειας. Οι έγγραφες συμβάσεις αντιπροσωπείας κατά κανόνα περιλαμβάνουν ρητή διάταξη για 
το ύψος της προμήθειας. 
 
Η προμήθεια καθίσταται οφειλόμενη ύστερα από την αποπεράτωση της πράξης, εκτός αν υπάρχει ειδικός 
συμβατικός όρος που να διαφοροποιεί τον κανόνα αυτό (άρθρο 179).  
 
Αντιπρόσωπος που είναι υπαίτιος κακής διεξαγωγής των εργασιών της αντιπροσωπείας δεν δικαιούται 
αμοιβή, για το μέρος των εργασιών το οποίο διεξήγαγε κακώς (άρθρο 180). 
 
Κάλυψη 
 
Ο αντιπροσωπευόμενος υποχρεούται να καλύψει τον αντιπρόσωπο για τις συνέπειες των νόμιμων πράξεών 
του (άρθρο 182) και για πράξεις που τελέστηκαν με καλή πίστη (άρθρο 183). 
 
 
(ε) Η πληρεξουσιότητα των αντιπροσώπων 
 
Η πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου μπορεί να είναι πραγματική (actual) ή φαινόμενη 
(ostensible or apparent).  
 

(i) Πραγματική πληρεξουσιότητα 
 
Η πραγματική πληρεξουσιότητα δύναται να είναι ρητή ή σιωπηρή (άρθρο 146). Η πληρεξουσιότητα 
θεωρείται ρητή όταν παρέχεται προφορικά ή γραπτά (άρθρο 147). Θεωρείται σιωπηρή όταν αυτή συνάγεται 
από τα περιστατικά της υπόθεσης. Οτιδήποτε έχει λεχθεί ή γραφτεί ή η συνήθης πορεία των συναλλαγών, 
δύνανται να θεωρηθούν ως περιστατικά της υπόθεσης (άρθρο 147). 
 

(ii) Φαινόμενη πληρεξουσιότητα 
 
Φαινόμενη πληρεξουσιότητα είναι η εξουσία του αντιπροσώπου όπως αυτή φαίνεται σε τρίτους. Όταν ένα 
τρίτο μέρος συναλλάσσεται με ένα αντιπρόσωπο, δεν γνωρίζει κατ’ ανάγκη την έκταση της 
πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου. Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου δεν αναμένεται να 
γνωρίζει αν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δικαιούται να εκδώσει προσωρινό καλυπτικό σημείωμα. 
Επομένως, βασίζεται στην πληρεξουσιότητα που φαίνεται να έχει ο διαμεσολαβητής.  
 
Οι συνέπειες από την φαινόμενη πληρεξουσιότητα βρίσκουν έρεισμα στις αρχές του κωλύματος (estoppel) 
που συνιστούν μέρος του κυπριακού δικαίου κατά το άρθρο 29 του περί Δικαστηρίων Νόμου (Ν. 14/60). Ο 
περί Συμβάσεων Νόμος (Κεφ. 149) δεν περιλαμβάνει πρόνοια αναφορικά με την φαινόμενη 
πληρεξουσιότητα. Ρυθμίζεται μόνο η έκφανση της φαινόμενης πληρεξουσιότητας στην περίπτωση που ενώ 
πράγματι υπάρχει σχέση αντιπροσώπευσης, ο αντιπρόσωπος υπερβαίνει την πληρεξουσιότητά του (άρθρο 
197).  
 
Στην υπόθεση Φιλική Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ v Κατερίνας Δημήτρη (1999) 1 ΑΑΔ 551 η κυρία 
Δημήτρη (η ασφαλισμένη) ζήτησε το 1991 δάνειο από την τράπεζα Barclays. Υπάλληλος της τράπεζας της 
υπέδειξε ότι για σκοπούς εξασφάλισης θα έπρεπε να ασφαλίσει τα περιεχόμενα και τα αποθέματα του 
καταστήματός της έναντι πυρκαγιάς. Η τράπεζα είχε στην κατοχή της κενά έντυπα πρότασης ασφάλισης, 
σφραγισμένα εκ των προτέρων από την ασφαλιστική εταιρεία, έτοιμα προς συμπλήρωση. Η πρόταση 
ασφάλισης συμπληρώθηκε από τον υπάλληλο της τράπεζας και υπογράφτηκε από την ασφαλισμένη. Ο 
ίδιος υπάλληλος της τράπεζας επιθεώρησε το κατάστημα. Αυτά οδήγησαν στην αποδοχή της πρότασης 
ασφάλισης από την ασφαλιστική εταιρεία και την επόμενη ημέρα στην έκδοση του ασφαλιστηρίου, το 
οποίο κρατήθηκε από την τράπεζα. 
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Το 1992 η ασφαλισμένη μετέφερε την επιχείρησή της σε άλλο κατάστημα και γνωστοποίησε το γεγονός σε 
δύο υπαλλήλους της τράπεζας. Οι εν λόγω υπάλληλοι διαβεβαίωσαν την ασφαλισμένη ότι θα γίνονταν οι 
απαραίτητες τροποποιήσεις στο ασφαλιστήριο. Εκδόθηκε στη συνέχεια νέο ασφαλιστήριο στο οποίο όμως 
δεν έγινε αλλαγή της διεύθυνσης του καταστήματος. Το νέο ασφαλιστήριο, όπως και το πρώτο, παρέμεινε 
στην κατοχή της τράπεζας, και η ασφαλισμένη δεν είχε τη δυνατότητα να δει το περιεχόμενό του. Η 
ασφαλισμένη πλήρωσε τα ασφάλιστρα στην τράπεζα και η απόδειξη είσπραξης στάλθηκε από την τράπεζα 
στο νέο κατάστημα.  
 
Αργότερα εξερράγη πυρκαγιά στο νέο κατάστημα και η ασφαλισμένη ειδοποίησε την τράπεζα και υπέβαλε 
απαίτηση για αποζημίωση ύψους £15.000. Η ασφαλιστική εταιρεία απέρριψε την απαίτηση επικαλούμενη 
την παράγραφο 8 του ασφαλιστηρίου σύμφωνα με την οποία δεν θα έφερε ευθύνη στην περίπτωση 
μεταφοράς της ασφαλισμένης περιουσίας σε χώρο άλλο από εκείνο που αναφέρεται στον πίνακα του 
ασφαλιστηρίου χωρίς σχετική πρόσθετη πράξη στο ασφαλιστήριο. Δεν είχε ζητηθεί ούτε και είχε δοθεί η 
συγκατάθεση της ασφαλιστικής εταιρείας για την μεταφορά της ασφαλισμένης περιουσίας σε άλλο 
κατάστημα. 
 
Το ζήτημα που είχε εγερθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο ήταν κατά πόσο η ασφαλιστική εταιρεία ευθυνόταν 
στο πλαίσιο των αρχών της φαινόμενης πληρεξουσιότητας. Η ασφαλιστική εταιρεία επικαλέστηκε τον τότε 
ισχύοντα περί Ασφαλειών Νόμο (Ν. 72/84) αναφορικά με την έννοια του μεσίτη (broker) και την 
απαγόρευση των μη εγγεγραμμένων ως αντιπροσώπων ασφαλειών, μεσιτών ή αντιπροσώπων μεσιτών, να 
ενεργούν ως τέτοιοι. Υπήρχαν υπάλληλοι της τράπεζας που ήταν εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποί τους, αλλά 
δεν ήταν σ’ αυτούς που γνωστοποιήθηκε η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων. 
 
Το πρωτόδικο δικαστήριο δικαίωσε την ασφαλισμένη και αποφάσισε ότι η ασφαλιστική εταιρεία με την 
αποδοχή της είσπραξης του ασφαλίστρου μετά τη μετακίνηση και με την έκδοση του δεύτερου 
ασφαλιστηρίου, υποδήλωνε τη συγκατάθεσή της στη μετακίνηση χωρίς να χρειαζόταν πλέον τήρηση της 
παραγράφου 8 του ασφαλιστηρίου. Η συμπεριφορά της ασφαλιστικής εταιρείας υπονοούσε παραίτηση από 
τον όρο αυτό και θα ήταν ανεπιεικές να τον επικαλείται για να αποφύγει την ευθύνη της να καταβάλει 
αποζημιώσεις. Το δικαστήριο θεώρησε επίσης ότι από τα στοιχεία αποδείχθηκε πράγματι σχέση 
αντιπροσωπείας μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και της τράπεζας. Απέρριψε ως αδιάφορο για τους 
σκοπούς της υπόθεσης το εάν δεν μερίμνησε η ασφαλιστική εταιρεία να βρίσκεται η συνεργασία της με την 
τράπεζα στα πλαίσια της νομιμότητας, ενόψει του Ν. 72/84. Δεν μπορεί, όπως συμπλήρωσε, να επικαλείται 
τη δική της παράλειψη ή παρανομία για να αποκομίσει όφελος σε βάρος αθώου τρίτου. 
 
Η ασφαλιστική εταιρεία εφεσίβαλε την πρωτόδικη απόφαση και προέβαλε μεταξύ άλλων τους ακόλουθους 
λόγους έφεσης:  
 

• Η διαπίστωση του πρωτόδικου δικαστηρίου ότι υπάρχει σχέση αντιπροσώπου και 
αντιπροσωπευομένου μεταξύ της τράπεζας και της ασφαλιστικής εταιρείας ήταν εσφαλμένη. Η 
ιδιότητα του αντιπροσώπου ασφαλειών ενέχει ως συστατικό στοιχείο την ύπαρξη συμφωνίας για 
την αντιπροσώπευση ασφαλιστικής εταιρείας (Ανδρέας Σιαμμάς ν. Κυπριακής Δημοκρατίας (1995)) 
και μαρτυρία για τέτοια συμφωνία δεν υπήρχε. Ούτε θα μπορούσε η τράπεζα να ασκεί το 
επάγγελμα του «αντιπροσώπου ασφαλειών» ενόψει του Ν. 72/84. Αντίθετα υπήρχε αναντίλεκτη 
μαρτυρία ως προς το ποιοι υπάλληλοι της τράπεζας μπορούσαν να λειτουργούν ως αντιπρόσωποι 
της ασφαλιστικής εταιρείας. 

 
• Το συμπέρασμα του πρωτόδικου δικαστηρίου ότι η ασφαλισμένη γνώριζε πως η τράπεζα 

ενεργούσε σαν αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας και κατά συνέπεια η τράπεζα 
εμποδιζόταν να λέγει ότι η τράπεζα δεν είχε εξουσία είναι εσφαλμένο. 

 
• Το συμπέρασμα ότι τα ασφάλιστρα αναφορικά με την ανανέωση του ασφαλιστηρίου αφορούσαν 

κάλυψη περιουσιακών στοιχείων σε χώρο άλλο από τον αναφερόμενο σ’ αυτό, ήταν αποτέλεσμα 
υποκειμενικής κρίσης του δικαστηρίου που δεν υποστηριζόταν από τη μαρτυρία. 
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Στην έφεση που απορρίφθηκε, αποφασίστηκε ότι: 
 

«Είναι γεγονός πως ουδέποτε η εφεσίβλητη ήλθε σε κατ' ευθείαν επαφή με τους ίδιους τους 
εφεσείοντες, δηλαδή με λειτουργούς τους. Ούτε υπήρξε μαρτυρία για ρητή παράσταση από την 
πλευρά των εφεσειόντων πως η τράπεζα ήταν αντιπρόσωπός τους. Είναι επίσης ορθό πως δεν 
υπήρχαν στοιχεία που να θεμελίωναν ότι πράγματι η τράπεζα ήταν αντιπρόσωπος των εφεσειόντων. 
Αυτή η επιπρόσθετη διαπίστωση του πρωτόδικου δικαστηρίου δεν υποστηρίζεται από τη μαρτυρία. 
Όμως οι αρχές ως προς τη φαινομένη πληρεξουσιότητα, που αποτέλεσε ανεξάρτητο και αυτοτελές 
έρεισμα, υπερβαίνουν και τα δύο. Δεν προϋποθέτουν ρητή παράσταση απαραιτήτως. Αρκεί 
συμπεριφορά διά της οποίας κάποιος παριστά ή επιτρέπει να παρίσταται πως άλλος είναι 
αντιπρόσωπός του. Το γεγονός ότι δεν είναι στην πραγματικότητα αντιπρόσωπός του, με ρητή ή 
έστω σιωπηρή πληρεξουσιότητα, όχι μόνο είναι αδιάφορο αλλά αποτελεί και το λόγο της γέννησης 
των αρχών δικαίου ως προς τις επιπτώσεις από τέτοια παράσταση. Τίθεται ζήτημα ευθύνης από 
φαινομένη πληρεξουσιότητα ακριβώς επειδή δεν υπάρχει πράγματι τέτοια. Γι’ αυτό και δεν θα 
μπορούσαν, ούτως ή άλλως, να διαδραματίσουν ρόλο στην περίπτωση οι πρόνοιες του Ν. 72/84. 
Δεν θεμελιώνεται η ευθύνη στην ενέργεια πράγματι αντιπροσώπου αλλά φαινομένου αντιπροσώπου. 
Θα παρεμβάλλαμε εδώ πως στο Μέρος αναφορικά με την αντιπροσωπεία, στον περί Συμβάσεων 
Νόμο, Κεφ. 149, δεν περιλαμβάνεται καν πρόνοια προς τέτοια κατεύθυνση. Ρυθμίζεται μόνο 
(άρθρο 197) η έκφανση της φαινομένης πληρεξουσιότητας στην περίπτωση που ενώ πράγματι 
υπάρχει σχέση αντιπροσώπου και αντιπροσωπευομένου, ο πρώτος υπερβαίνει την εξουσιοδότησή 
του. Οπότε, και πάλιν, ο αντιπροσωπευόμενος δεσμεύεται «αν προφορικά ή με την συμπεριφορά 
του εξωθήσει τους τρίτους να πιστέψουν ότι οι πράξεις και υποχρεώσεις αυτές διενεργήθηκαν εντός 
των ορίων της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων»… 
Οι συνέπειες από τη φαινόμενη πληρεξουσιότητα βρίσκουν έρεισμα κατά τα επικρατούντα, στις 
αρχές του κωλύματος (estoppel) που αποτελούν μέρος του δικαίου μας κατά το άρθρο 29 του περί 
Δικαστηρίων Νόμου του 1960, Ν. 14/60·αφού δεν μπορεί να θεωρηθεί, ούτε βέβαια προβλήθηκε 
τέτοιος ισχυρισμός, ότι αποκλείονται από τις διατάξεις του Κεφ. 149. Βρίσκεται στον πυρήνα της 
δέσμευσης η εμφάνιση των πραγμάτων όπως αυτή μπορεί να συνδεθεί προς παράσταση, ρητή ή με 
τη συμπεριφορά. Κωλύεται εκείνος που παριστά ή που επιτρέπει με αυτό τον τρόπο να παρίσταται 
άλλος ως αντιπρόσωπός του, να αρνηθεί δέσμευση όταν ο τρίτος, στηριγμένος σ’ αυτή την 
παράσταση, ενεργεί προς βλάβη του ή, ακόμα ευρύτερα, διαφοροποιεί τη θέση του.» 

 
Το Εφετείο έκρινε ότι τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το πρωτόδικο δικαστήριο ήταν απολύτως 
δικαιολογημένα. Προέκυπτε σαφής φαινόμενη πληρεξουσιότητα της τράπεζας να ασφαλίζει, δια των 
υπαλλήλων της, τα περιουσιακά στοιχεία της ασφαλισμένης. Η ασφαλισμένη στηρίχθηκε στη συμπεριφορά 
της ασφαλιστικής εταιρείας θεωρώντας ότι συνομολογήθηκε ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών της 
στοιχείων στο νέο κατάστημα. Η ασφαλιστική εταιρεία κωλυόταν να ισχυριστεί το αντίθετο και, επομένως, 
δεσμευόταν δυνάμει του ασφαλιστηρίου να καταβάλει αποζημιώσεις.  
 
Στην υπόθεση Paneuropean Insurance Co Ltd v. Νίκου Χειμάρη (2004) 1 AAΔ 713 η ασφαλιστική 
εταιρεία τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη της ασφάλισης καταχώρησε αγωγή εναντίον του ασφαλισμένου, 
αξιώνοντας ποσό £597,96 ως υπόλοιπο οφειλόμενο από ασφάλιστρα. Ο ασφαλισμένος ισχυρίστηκε ότι 
εξόφλησε το ποσό αυτό στους αντιπροσώπους της ασφαλιστικής εταιρείας, τους Eurohouse Insurances Ltd. 
Το πρωτόδικο δικαστήριο διαπίστωσε ότι η τελευταία ενεργούσε ως αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής 
εταιρείας με πληρεξουσιότητα είσπραξης των οφειλών συμπεριλαμβανομένης και της επίδικης οφειλής και 
ότι η Eurohouse εισέπραξε το ποσό αυτό για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας: 

 
«Όπως κι αν οι ενάγοντες χαρακτηρίζουν τη Eurohouse, είναι σαφές από τη μαρτυρία πως η 
Eurohouse τελούσε πράξεις για λογαριασμό τους. Αυτή εντόπισε τον εναγόμενο, αυτή δέχθηκε την 
πρόταση και τη μετέφερε στους ενάγοντες, αυτή εισέπραττε κατά καιρούς το αντάλλαγμα 
μεταφέροντας το στους ενάγοντες. Ενεργούσε δε έτσι, στα πλαίσια της συνεργασίας της με τους 
ενάγοντες. Υπ’ αυτές τις περιστάσεις δεν έχω αμφιβολία ότι η Eurohouse ενεργούσε ως 
αντιπρόσωπος των εναγόντων υπό την έννοια του περί Συμβάσεων Νόμου με πληρεξουσιότητα 
είσπραξης των οφειλών και ειδικά της επίδικης οφειλής, όπως η μαρτυρία του κου Καλογήρου. 
΄Αρα, η πληρωμή του ενάγοντα προς τη Eurohouse ήταν πληρωμή προς τους ενάγοντες.» 
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Το πρωτόδικο δικαστήριο διαπίστωσε περεταίρω ότι από τη μαρτυρία προέκυπτε περίπτωση φαινόμενης 
αντιπροσώπευσης: 
 

«Αλλά κι αν ακόμα δεν δεχόμουν τη μαρτυρία του κου Καλογήρου ότι είχε ρητή πληρεξουσιότητα 
να εισπράττει, δεν παύουν οι περιστάσεις που δημιούργησαν οι ενάγοντες να είναι τέτοιες ώστε να 
είχε εξωθηθεί ο εναγόμενος να πιστεύει πως η είσπραξη γινόταν εντός των ορίων 
πληρεξουσιότητας της Eurohouse, εφόσον η Eurohouse εύρισκε τον πελάτη, η Eurohouse 
παραλάμβανε την πρόταση και τη διαβίβαζε στους ενάγοντες, η Eurohouse γενικά βρισκόταν σ’ 
επαφή με τον πελάτη, χωρίς ποτέ οι ενάγοντες να έρχονται σε άμεση επαφή μαζί του. Θα επρόκειτο 
δηλαδή για περίπτωση «φαινόμενης αντιπροσώπευσης» για την οποία θα εύρισκαν εφαρμογή οι 
πρόνοιες του άρθρου 197 του Κεφ. 149.» 

 
Τελικά το πρωτόδικο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή καταλήγοντας ότι το αξιούμενο υπόλοιπο είχε 
εξοφληθεί. Η ασφαλιστική εταιρεία εφεσίβαλε την απόφαση αμφισβητώντας την ορθότητα της 
αξιολόγησης της μαρτυρίας και των διαπιστώσεων του πρωτόδικου δικαστηρίου ότι αποδείχθηκε 
αντιπροσώπευση και ότι ετύγχαναν εφαρμογής οι πρόνοιες του άρθρου 197 για φαινόμενη 
αντιπροσώπευση. 
 
Στην έφεση που απορρίφθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο εξέφρασε την επιδοκιμασία του για τα πιο πάνω 
αποσπάσματα της απόφασης του πρωτόδικου δικαστηρίου, παρέθεσε το απόσπασμα από την έφεση της 
Φιλικής (πιο πάνω) και αποφάσισε ότι το εύρημα το πρωτόδικου δικαστηρίου ότι υπήρχε αντιπροσώπευση 
ήταν ορθό ενόψει της μαρτυρίας την οποία αποδέχθηκε το δικαστήριο πως η Eurohouse τελούσε πράξεις 
για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας. Από την όλη συμπεριφορά της ασφαλιστικής εταιρείας 
προέκυπτε ότι αυτή παρουσίαζε την Eurohouse σαν αντιπρόσωπό της για είσπραξη των οφειλομένων ή 
επέτρεπε σ’ αυτή να παρουσιάζεται σαν τέτοια. Άρα είχε αποδειχθεί ότι υπήρχε φαινόμενη 
αντιπροσώπευση. 
 
 
(στ) Σύμβαση με τρίτους (άρθρα 186 - 198) 
 
Οι συμβάσεις τις οποίες συνάπτει ο αντιπροσωπευόμενος μέσω αντιπροσώπου με τρίτα μέρη είναι 
εκτελεστές κατά τον ίδιο τρόπο και επιφέρουν τις ίδιες έννομες συνέπειες ωσάν να συνάπτονταν από τον 
ίδιο τον αντιπροσωπευόμενο. Αν ο αντιπρόσωπος ενεργεί καθ’ υπέρβαση της πληρεξουσιότητάς του, ο 
αντιπροσωπευόμενος δεν υποχρεούται να αναγνωρίσει τη συναλλαγή. 
 
Όσον αφορά τις έννομες συνέπειες έναντι τρίτων, ειδοποίηση που κοινοποιήθηκε στον αντιπρόσωπο 
θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε και στον αντιπροσωπευόμενο και πληροφορία που λήφθηκε από τον 
αντιπρόσωπο θεωρείται ότι λήφθηκε από τον αντιπροσωπευόμενο. Ψευδής παράσταση που έγινε από 
αντιπρόσωπο θεωρείται ότι έγινε από τον αντιπροσωπευόμενο και απάτη που διαπράχθηκε από τον 
αντιπρόσωπο θεωρείται ότι διαπράχθηκε από τον αντιπροσωπευόμενο. 
 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντιπρόσωπος έχει προσωπική ευθύνη, το πρόσωπο που συναλλάσσεται 
με αυτόν δύναται να στραφεί είτε εναντίον του αντιπροσώπου είτε εναντίον του αντιπροσωπευομένου, είτε 
εναντίον και των δύο. 
 
 
(ζ) Λύση της αντιπροσωπείας (άρθρα 161 – 170) 
 
Η αντιπροσωπεία λύνεται με τους εξής τρόπους: 

• με την ανάκληση της πληρεξουσιότητας από τον αντιπροσωπευόμενο, 
• με την καταγγελία της αντιπροσωπείας από τον αντιπρόσωπο, 
• με την αποπεράτωση των εργασιών της αντιπροσωπείας, 
• με το θάνατο ή τον κλονισμό του λογικού ενός εκ των δύο, 
• με την κήρυξη του αντιπροσωπευομένου σε κατάσταση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας. 

 
Η παύση της πληρεξουσιότητας όσον αφορά τρίτους δεν καθίσταται ενεργός πριν περιέλθει σε γνώση τους. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 

 
 
(α) Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση 
 
Παραδοσιακά ο όρος «ασφαλιστικός αντιπρόσωπος» (insurance agent) σήμαινε πρόσωπο που τοποθετεί 
εργασία σε ασφαλιστή έναντι προμήθειας (commission). Ο «ασφαλειομεσίτης» (insurance broker) ήταν 
εξειδικευμένο είδος αντιπροσώπου που παρουσιαζόταν ότι διέθετε ειδικές γνώσεις για την ασφάλιση και 
την ασφαλιστική αγορά. Επίσης ασφαλιστικοί αντιπρόσωποι θεωρούνταν και πρόσωπα που δεν είναι 
επαγγελματίες του ασφαλιστικού τομέα οι οποίοι παραπέμπουν πελάτες τους σε ασφαλιστή έναντι αμοιβής. 
 
Η Οδηγία 2002/92/ΕΚ ήλθε να ρυθμίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ασφαλιστική διαμεσολάβηση 
βασιζόμενη πάνω σε τρεις θεμελιώδεις αρχές: την εποπτεία των διαμεσολαβητών, τη δημιουργία 
ομοιόμορφου καθεστώτος για την άσκηση δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης και την προστασία των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών που συναλλάσσονται με διαμεσολαβητές.  
 
Στην παράγραφο (1) του προοιμίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εκτιμούν ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διανομή ασφαλιστικών 
προϊόντων στην Κοινότητα. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές βοηθούν τους ασφαλιστές να διεισδύσουν 
στην αγορά και να έλθουν σε επαφή με ευρεία πελατειακή βάση χωρίς να υποστούν τα έξοδα δημιουργίας 
εσωτερικού δικτύου διανομής. Επίσης βοηθούν στη διαχείριση των ασφαλιστηρίων και το χειρισμό των 
απαιτήσεων. 
 
Από την άλλη οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές βοηθούν τους πελάτες να αναγνωρίσουν τους κινδύνους 
που αντιμετωπίζουν, να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τους κινδύνους που επιθυμούν να 
ασφαλίσουν, να λάβουν επαγγελματική συμβουλή, να διαχειριστούν τα ασφαλιστήριά τους και να 
υποβάλουν τις απαιτήσεις τους στην ασφαλιστική εταιρεία. 
 
Η Οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει: 
 

• ότι οι διαμεσολαβητές εγγράφονται στη χώρα καταγωγής τους, 
• την εμπλοκή των εποπτικών αρχών στην εγγραφή των διαμεσολαβητών σε μητρώα, 
• τη εύκολη και ταχεία πρόσβαση του κοινού στα στοιχεία των διαφόρων μητρώων, 
• ότι οι διαμεσολαβητές θα κατέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω απαιτούμενα επαγγελματικά 

προσόντα: 
o επαρκείς γενικές, εμπορικές και επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, 
o καλή φήμη και λευκό ποινικό μητρώο, 
o ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, 
o επαρκή χρηματοοικονομική ικανότητα για την προστασία των πελατών έναντι αδυναμίας του 

διαμεσολαβητή να μεταβιβάσει το ασφάλιστρο στην ασφαλιστική επιχείρηση, 
• εγγυημένο ψηλό επίπεδο προστασίας των συμφερόντων των πελατών, 
• ότι οι διαμεσολαβητές εξηγούν στους πελάτες τους λόγους στους οποίους βασίζεται η συμβουλή 

που τους δίνουν ως προς τα ποια ασφαλιστικά προϊόντα να αγοράσουν (γιατί συστήνουν τα 
συγκεκριμένα προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες του πελάτη),  

• τη θέσπιση κατάλληλων και αποτελεσματικών διαδικασιών για την εξώδικη επίλυση διαφορών. 
 
Τα κράτη μέλη είχαν υποχρέωση να μεταφέρουν τις διατάξεις της Οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο πριν από 
τις 15 Ιανουαρίου 2005. 
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(β) Οι κατηγορίες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην Οδηγία 
 
Η Οδηγία προσεγγίζει τους διαμεσολαβητές με βάση την δραστηριότητά τους παρά με βάση τη διάκριση σε 
ασφαλιστικούς αντιπρόσωπους και ασφαλειομεσίτες. Βέβαια η Οδηγία αναγνωρίζει ότι τα ασφαλιστικά 
προϊόντα μπορούν να διανέμονται από πράκτορες (agents), μεσίτες (brokers) και φορείς 
τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών (bankassurance operators). Περιλαμβάνει επίσης ορισμό του 
συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (tied insurance intermediary) ως συγκεκριμένη κατηγορία 
διαμεσολαβητών λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά ορισμένων αγορών των κρατών μελών. 
 
Η Οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 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.  
 
Η Οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις για εγγραφή των διαμεσολαβητών σε μητρώα, επαγγελματικά προσόντα, 
εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη, κυρώσεις για παραβάσεις του νόμου, 
καταγγελίες εναντίον διαμεσολαβητών, εξώδικη επίλυση διαφορών, πληροφορίες που οφείλει να παρέχει ο 
διαμεσολαβητής, και δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια. 
 
 
(γ) Η κυπριακή νομοθεσία περί ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
 
Οι διατάξεις τη Οδηγίας 2002/92/ΕΚ μεταφέρθηκαν στους περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και 
Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2002 έως 2011 (Ν. 35 (Ι)/2002) στα άρθρα 164 – 192Α. Σχετικοί 
είναι και οι περί της Ασκήσεων Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμοί του 
2002 (ΚΔΠ 192/2002) όπως τροποποιήθηκαν το 2004 (Κανονισμοί 36 – 50). 
 
Η κυπριακή νομοθεσία έχει υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις της Οδηγίας και προχώρησε σε 
λεπτομερείς απαιτήσεις σε σχέση με την εγγραφή των διαμεσολαβητών σε μητρώα. Η άσκηση εργασιών 
διαμεσολάβησης από πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα είναι ποινικό αδίκημα. Επίσης 
ασφαλιστική επιχείρηση που χρησιμοποιεί μη εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές διαπράττει ποινικό 
αδίκημα. 
 
Όπως και η Οδηγία, ο νόμος αφορά μόνο τους επαγγελματίες διαμεσολαβητές. Ως «διαμεσολαβητής» 
ορίζεται το πρόσωπο που ασκεί έναντι προμήθειας ή αμοιβής εργασίες διαμεσολάβησης και έχει εγγραφεί 
σε ένα από τα σχετικά μητρώα.  
 
Με βάση το Νόμο δεν θεωρούνται ως εργασίες διαμεσολάβησης: 
 

(i) Οι εν λόγω δραστηριότητες όταν αναλαμβάνονται από ασφαλιστικές εταιρείες ή τους υπαλλήλους 
τους. Ο υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρείας που συνάπτει εκ μέρους της σύμβαση ασφάλισης με 
πελάτη θεωρείται αντιπρόσωπος του εργοδότη του σύμφωνα με τον περί Συμβάσεων Νόμο. Όμως 
δεν θεωρείται ασφαλιστικός διαμεσολαβητής με βάση την Οδηγία 2002/92/ΕΚ και το Νόμο Ν. 
35(Ι)/2002. 
 

(ii) Οι δραστηριότητες περιστασιακής φύσεως οι οποίες συνίστανται στην παροχή πληροφοριών περί 
συμβάσεων ασφάλισης που δίνονται στο πλαίσιο άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας. Για να 
μη θεωρηθεί διαμεσολάβηση ο σκοπός τέτοιας δραστηριότητας δεν πρέπει να είναι η παροχή 
βοήθειας για την κατάρτιση ή εκτέλεση σύμβασης ασφάλισης, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης 
κινδύνου. Επομένως, οι διάφοροι επαγγελματίες (λογιστές, δικηγόροι, πωλητές αυτοκινήτων, 
κτηματομεσίτες κλπ) μπορούν να διανέμουν διαφημιστικό υλικό και να παραπέμπουν πελάτες τους 
σε ασφαλιστικές εταιρείες (introducers) και να λαμβάνουν από αυτές αμοιβή (referral fee) για κάθε 
ασφάλιση που συνάπτεται μέσω τους χωρίς να υπόκεινται στον εποπτικό έλεγχο που προβλέπει η 
Οδηγία και ο Νόμος.  
 

(iii)  Η κατ’ επάγγελμα δραστηριότητες εκτίμησης και διαχείρισης διακανονισμού ζημιών. Αυτό 
σημαίνει ότι οι εκτιμητές ζημιών και οι πραγματογνώμονες που ασχολούνται με διακανονισμό 
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απαιτήσεων εκ μέρους ασφαλιστικών εταιρειών δεν υπόκεινται στον εποπτικό έλεγχο που 
προβλέπει η Οδηγία και ο Νόμος. 

 
Από την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου εξαιρούνται τα πρόσωπα που προβαίνουν σε εργασίες 
διαμεσολάβησης υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
 

(i) η ασφαλιστική σύμβαση απαιτεί γνώσεις μόνο της παρεχόμενης ασφαλιστικής κάλυψης, και 
(ii) η ασφαλιστική σύμβαση δεν εμπίπτει στον κλάδο ζωής, και 
(iii) η ασφαλιστική σύμβαση δεν καλύπτει κανενός είδους αστική ευθύνη, και 
(iv) η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα των προσώπων αυτών δεν είναι η διαμεσολάβηση στον 

ασφαλιστικό τομέα, και 
(v) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεται από οποιοδήποτε 

προμηθευτή, εφόσον η ασφαλιστική κάλυψη καλύπτει: 
• τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή ζημίας αγαθών που παρέχει ο προμηθευτής, ή 
• τη ζημία ή απώλεια αποσκευών και τους λοιπούς κινδύνους που σχετίζονται με το ταξίδι για το 

οποίο έγινε κράτηση από τον προμηθευτή, ακόμη και αν η ασφάλιση καλύπτει ασφάλιση ζωής 
ή κινδύνους αστικής ευθύνης, υπό τον όρο ότι η κάλυψη αυτή είναι παρεπόμενη προς την 
κύρια κάλυψη που αφορά τους σχετιζόμενους με το ταξίδι κινδύνους, και 

(vi) το ποσό των ετησίων ασφαλίστρων δεν υπερβαίνει τα €850 και η συνολική διάρκεια της 
ασφαλιστικής κάλυψης, περιλαμβανομένων των ανανεώσεων, δεν υπερβαίνει περίοδο πέντε ετών. 

 
Παραδείγματα επαγγελματιών που διαμεσολαβούν για τη σύναψη ασφάλισης χωρίς να υπόκεινται στον 
εποπτικό έλεγχο που προβλέπει η Οδηγία και ο Νόμος αποτελούν οι ναυτιλιακοί πράκτορες που πωλούν 
ασφάλιση φορτίου, οι διανομείς συσκευών που πωλούν ασφάλιση εγγύησης και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες 
που πωλούν ασφάλιση ταξιδιού. 
 
Η νέα νομοθεσία είχε ως αποτέλεσμα την κάθετη μείωση των αδειούχων διαμεσολαβητών και λειτούργησε 
υπέρ εκείνων που των οποίων η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι η κύριά τους απασχόληση. Σημαντικός 
περιοριστικός παράγων των δραστηριοτήτων των επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι ο 
οξύς ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν από τις τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα. 
Παρόλον που οι διαμεσολαβητές άρχισαν να ιδρύουν εταιρείες διαμεσολάβησης, ουσιαστικά παραμένουν 
επιχειρήσεις ενός ατόμου και αυτό περιορίζει τις δυνατότητες εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα είδη 
ασφαλίσεων. 
 
 
(δ) Οι εργασίες διαμεσολάβησης 
 
Σύμφωνα με τον κυπριακό νόμο ο όρος «εργασίες διαμεσολάβησης» σημαίνει τις δραστηριότητες οι οποίες 
συνίστανται είτε στην παρουσίαση, πρόταση, προπαρασκευή σύμβασης ασφάλισης ή αντασφάλισης, είτε 
στη σύναψη σύμβασης ασφάλισης ή αντασφάλισης, είτε στην παροχή βοήθειας κατά τη διαχείριση κα 
εκτέλεση σύμβασης ασφάλισης ή αντασφάλισης, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού 
κινδύνου. Ουσιαστικά οι εργασίες διαμεσολάβησης διακρίνονται σε τρεις ενότητες. 
 

(i) Προπαρασκευαστικές εργασίες 
 
Οι εργασίες αυτής της ενότητας, παρουσίαση, πρόταση, προπαρασκευή σύμβασης ασφάλισης, εκτελούνται 
στο στάδιο της διαπραγμάτευσης και προηγούνται της σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης. Ο 
διαμεσολαβητής μπορεί να παρουσιάσει στον ενδιαφερόμενο ένα ασφαλιστικό προϊόν και να του παράσχει 
πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις. Μπορεί να τον συμβουλέψει και 
να του προτείνει να αγοράσει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν. Η συμπλήρωση του εντύπου πρότασης 
ασφάλισης και η υποβολή του στην ασφαλιστική εταιρεία εντάσσεται στις εργασίες τις 
προπαρασκευαστικές της σύμβασης ασφάλισης. 
 
Στην αγγλική υπόθεση Bawden v. London, Edinburgh and Glasgow Assurance Co (1892) ο ασφαλιστικός 
αντιπρόσωπος δεν είχε πληρεξουσιότητα σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης και ο δικαστής σχολίασε τη 
φύση των εργασιών διαμεσολάβησης ως εξής: 
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«Γι ποιο σκοπό ήταν αντιπρόσωπος; Για να διαπραγματευτεί τους όρους μιας πρότασης ασφάλισης, 
και να πείσει το πρόσωπο που επιθυμούσε να ασφαλιστεί να υποβάλει την πρόταση. Ο αντιπρόσωπος 
δεν μπορούσε να συνάψει σύμβαση ασφάλισης. Ήταν ο αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας για 
να εξασφαλίσει μια πρόταση την οποία θα αποδεχόταν η εταιρεία. Δεν ήταν απλώς ο αντιπρόσωπός 
της για να πάρει ένα κομμάτι χαρτί που περιέχει την πρόταση στην εταιρεία. Η εταιρεία δεν μπορούσε 
να τροποποιήσει την πρόταση. Πρέπει είτε να την αποδεχθεί είτε να την απορρίψει.» 

 
(ii) Η σύναψη της σύμβασης ασφάλισης 

 
Η σύναψη σύμβασης ασφάλισης διέπεται από τον περί Συμβάσεων Νόμο (Κεφ. 149) και ισχύουν οι 
συνηθισμένοι κανόνες. Για να συναφθεί έγκυρα η σύμβαση ασφάλισης πρέπει: 

• να κοινοποιηθεί η πρόταση ασφάλισης από τον ενδιαφερόμενο να ασφαλιστεί (τον προτείνοντα) 
προς την ασφαλιστική εταιρεία, 

• να την αποδεχθεί η ασφαλιστική εταιρεία, 
• να υπάρχει αντιπαροχή (το ασφάλιστρο), και 
• να υπάρχει πρόθεση των μερών για δημιουργία έννομης σχέσης. 

 
Οι συμβάσεις ασφάλισης κατά κανόνα είναι γραπτές. Όμως σύμφωνα με το νόμο, όπως και όλες οι άλλες 
συμβάσεις, δύνανται να καταρτίζονται είτε γραπτά είτε προφορικά. 
 
Στην υπόθεση C. MALATHOURAS & SONS LTD ν. ΛΑΪΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΤΔ 
(2004) 1 ΑΑΔ 1233 ο ασφαλισμένος έδωσε οδηγίες στον ασφαλιστικό αντιπρόσωπο να ασφαλίσει ένα 
καινούριο αυτοκίνητο της εταιρείας και η ασφάλιση να καλύπτει ένα νεαρό εργοδοτούμενο ως 
εξουσιοδοτημένο οδηγό τόσο για το καινούριο αυτοκίνητο όσο και για τα άλλα δύο ήδη ασφαλισμένα 
αυτοκίνητα της εταιρείας. Ο ασφαλιστικός αντιπρόσωπος ασφάλισε το νεαρό εργοδοτούμενο για το 
καινούριο αυτοκίνητο, παρέλειψε όμως να τον συμπεριλάβει στην ασφάλιση των άλλων δύο αυτοκινήτων. 
Το δικαστήριο κατέληξε ότι είχε συναφθεί προφορική σύμβαση ασφάλισης: 
 

«Έτσι καταλήγουμε ότι τα μέρη συνήψαν προφορική συμφωνία ασφάλισης των πιο πάνω οχημάτων 
με οδηγό και τον Παπαγιάννη, οι λοιποί όροι της οποίας, πλην του ύψους του ασφαλίστρου, είναι 
ταυτόσημοι με τους όρους του υφιστάμενου ασφαλιστηρίου. 
Εκείνο που έχει σημασία στις συμβάσεις είναι η πρόθεση των μερών και σ’ αυτή την περίπτωση η 
πρόθεση ήταν καθαρή. Και οι δύο πλευρές επιθυμούσαν τη σύναψη νέας συμφωνίας ασφάλισης των 
δύο οχημάτων με την οποία θα ήταν ασφαλισμένος και ο Παπαγιάννης.» 

 
Το γεγονός ότι ο νόμος συμπεριλαμβάνει τη σύναψη ασφάλισης ανάμεσα στις εργασίες διαμεσολάβησης 
δεν σημαίνει ότι όλοι οι διαμεσολαβητές έχουν αυτοδικαίως δικαίωμα σύναψης σύμβασης ασφάλισης εκ 
μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών που εκπροσωπούν. Καταρχήν θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο ο 
νόμος επιτρέπει στη συγκεκριμένη κατηγορία διαμεσολαβητών να συνάπτουν συμβάσεις ασφάλισης. Έστω 
και αν το επιτρέπει ο νόμος, θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω αν η σύμβαση διαμεσολάβησης επιτρέπει 
στο διαμεσολαβητή να συνάπτει συμβάσεις ασφάλισης εκ μέρους της συμβεβλημένης ασφαλιστικής 
εταιρείας.  
 
Η σύμβαση διαμεσολάβησης μπορεί να προβλέπει μόνο περιορισμένη πληρεξουσιότητα για τη σύναψη 
σύμβασης ασφάλισης. Τούτο είναι σύνηθες στις ασφαλίσεις μηχανοκινήτων οχημάτων όπου ο 
διαμεσολαβητής μπορεί να έχει πληρεξουσιότητα να εκδίδει καλυπτικά σημειώματα και να προσφέρει 
προσωρινή κάλυψη στους ασφαλισμένους εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας που εκπροσωπεί.  
 
Σημειώνεται ότι ο διαμεσολαβητής κατά κανόνα δεν έχει εξουσία να ακυρώσει την ασφάλιση ακόμη και αν 
έχει αφεθεί στα χέρια του το ασφαλιστήριο (Xenos v. Wichham (1866)). 
 

(iii)  Εξυπηρέτηση μετά την πώληση 
 
Οι εργασίες διαμεσολάβησης αυτής της ενότητας, παροχή βοήθειας κατά τη διαχείριση και εκτέλεση 
σύμβασης ασφάλισης ή αντασφάλισης, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, 
εκτελούνται μετά τη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης. Κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου 
μπορεί να επέλθουν αλλαγές στον κίνδυνο και ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να μεριμνήσει για τη σωστή 
τροποποίηση του ασφαλιστηρίου π.χ. αύξηση του ασφαλισμένου ποσού, προσθήκη οδηγών κλπ. Επίσης σε 
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περίπτωση ζημιάς ο διαμεσολαβητής μπορεί να βοηθήσει τον ασφαλισμένο να συντάξει την ειδοποίηση για 
το περιστατικό και να την υποβάλει προς την ασφαλιστική εταιρεία και να συγκεκριμενοποιήσει την 
απαίτησή του. 
 
 
(ε) Είσπραξη ασφαλίστρων 
 
Το άρθρο 4.4 της Οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για την προστασία των πελατών έναντι αδυναμίας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή να μεταβιβάσει το 
ασφάλιστρο στην ασφαλιστική επιχείρηση ή να μεταβιβάσει το ποσό της αποζημίωσης ή να προβεί σε 
επιστροφή ασφαλίστρων στον ασφαλιζόμενο. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 185 (1) του Νόμου οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ευθύνονται ως θεματοφύλακες 
για τα ασφάλιστρα που εισπράττουν από τους ασφαλισμένους και οφείλουν να τα αποδίδουν στη δικαιούχο 
ασφαλιστική επιχείρηση μέσα στον καθορισμένο χρόνο. Ο κανονισμός 49 προβλέπει ότι ο Έφορος 
Ασφαλίσεων δύναται να εκδίδει οδηγίες αναφορικά με την προθεσμία και τους όρους απόδοσης των 
ασφαλίστρων, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί τέτοιες οδηγίες. Η περίοδος πίστωσης συνεχίζει να 
καθορίζεται στις συμβάσεις αντιπροσώπευσης. 
 
Οι διαμεσολαβητές οφείλουν να τηρούν αυστηρά διαχωρισμένο τραπεζικό λογαριασμό πελατών, δηλαδή 
δεν επιτρέπεται να αναμιγνύουν τα ασφάλιστρα με τα δικά τους χρήματα. Στον τραπεζικό λογαριασμό 
πελατών μπορούν να καταθέτουν τα ασφάλιστρα που εισπράττουν από περισσότερους του ενός 
ασφαλισμένους. Ο νόμος τηρεί σιγή ως προς το κατά πόσο οι διαμεσολαβητές μπορούν στο τραπεζικό 
λογαριασμό πελατών μπορούν να καταθέτουν ασφάλιστρα που εισπράττουν εκ μέρους περισσοτέρων της 
μιας ασφαλιστικών εταιρειών. Επίσης ο νόμος τηρεί σιγή ως προς το κατά πόσο οι διαμεσολαβητές 
δικαιούνται να αντλούν τις προμήθειές τους από τον τραπεζικό λογαριασμό πελατών και πότε. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 185 (2) οι διαμεσολαβητές που καταθέτουν τα ασφάλιστρα περισσοτέρων 
ασφαλισμένων στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό πελατών οφείλουν να προσδιορίζουν επακριβώς στα βιβλία 
τους για λογαριασμό ποίου ασφαλισμένου κατέχουν κάθε ποσό. Η διάταξη αυτή μάλλον προκαλεί σύγχυση 
εφόσον με βάση το εδάφιο (1) οι διαμεσολαβητές ευθύνονται ως θεματοφύλακες για τα ασφάλιστρα που 
εισπράττουν και δικαιούχος είναι η ασφαλιστική εταιρεία ενώ με βάση το εδάφιο (2) κατέχουν τα 
ασφάλιστρα για λογαριασμό του ασφαλισμένου. 
 
Ειδικά οι πράκτορες οφείλουν σύμφωνα με τον κανονισμό 49(2) να τηρούν βιβλία καταχώρησης 
ασφαλιστικών συμβάσεων στα οποία πρέπει να καταχωρούν την ημερομηνία είσπραξης των αντίστοιχων 
ασφαλίστρων. 
 
Σε περίπτωση πτώχευσης του διαμεσολαβητή οι λογαριασμοί πελατών διαχωρίζονται από την πτωχευτική 
περιουσία και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση άλλων πιστωτών. 
 
Όταν εισπράξει ασφάλιστρα ο διαμεσολαβητής, έναντι του ασφαλισμένου αυτά λογίζονται ως 
καταβληθέντα στην ασφαλιστική επιχείρηση, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση 
διαμεσολάβησης. Αν η σύμβαση διαμεσολάβησης προβλέπει ότι τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα από το 
διαμεσολαβητή δεν λογίζονται καταβληθέντα στην ασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική επιχείρηση 
οφείλει να γνωστοποιήσει ειδικώς και εγγράφως τον όρο αυτό στον Έφορο Ασφαλίσεων και ο 
διαμεσολαβητής να το δηλώνει στον ενδιαφερόμενο πελάτη. 
 
Στην πράξη οι διαμεσολαβητές που εισπράττουν ασφάλιστρα τα εισπράττουν με ένα από δύο τρόπους 
ανάλογα με τις πρόνοιες του διορισμού τους ως αντιπροσώπου της ασφαλιστικής εταιρείας.  
 
Αν εισπράττουν «τοις μετρητοίς» (cash basis), η συνηθισμένη διαδικασία είναι ως εξής: 

• η ασφαλιστική εταιρεία εκδίδει τιμολόγιο προς τον ασφαλισμένο,  
• ο διαμεσολαβητής παραδίδει το τιμολόγιο στον ασφαλισμένο και παραλαμβάνει την πληρωμή 

(συνήθως με επιταγή ή μετρητά), 
• ο διαμεσολαβητής διαβιβάζει αμέσως την πληρωμή στην ασφαλιστική εταιρεία, και 
• η ασφαλιστική εταιρεία εκδίδει την απόδειξη είσπραξης προς τον ασφαλισμένο (ο διαμεσολαβητής 

δεν δικαιούται να εκδώσει απόδειξη είσπραξης). 
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Αν εισπράττουν «επί πιστώσει» (credit basis) η συνηθισμένη διαδικασία είναι ως εξής: 

• η ασφαλιστική εταιρεία εκδίδει χρεωστική σημείωση προς το διαμεσολαβητή, 
• ο διαμεσολαβητής εκδίδει δικό του τιμολόγιο προς τον ασφαλισμένο, 
• ο διαμεσολαβητής εισπράττει τα ασφάλιστρα από τον ασφαλισμένο και εκδίδει απόδειξη είσπραξης 

προς τον ασφαλισμένο, 
• ο διαμεσολαβητής καταβάλλει τα ασφάλιστρα στην ασφαλιστική επιχείρηση κατά τη λήξη της 

περιόδου πίστωσης που απολαμβάνει σύμφωνα με τη σύμβαση διαμεσολάβησης ή ειδική 
συμφωνία. 

 
Η καταβολή των ασφαλίστρων από τον ασφαλισμένο σε διαμεσολαβητή που εισπράττει επί πιστώσει όπως 
είδαμε λογίζεται ως πληρωμή στην ασφαλιστική επιχείρηση και, επομένως, απαλλάσσει τον ασφαλισμένο. 
Όσον αφορά την ασφαλιστική επιχείρηση, αυξάνεται ο κίνδυνος και επομένως θα πρέπει να ασκεί 
αυστηρότερο έλεγχο επί των διαμεσολαβητών της. Εν πάση περιπτώσει ο διαμεσολαβητής δεν δικαιούται 
να κατακρατεί χωρίς νόμιμη αιτία τα ασφάλιστρα για τα οποία δικαιούχος είναι η ασφαλιστική επιχείρηση 
(PROLIFIC INSURANCE CONSULTANTS LTD v. 1. LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC CO 
LTD, 2. FEDERAL BANK OF MIDDLE EAST LTD, Πολιτική Έφεση Αρ. 2/2008, ημερ. 12.07.2010). 
 
Οι διατάξεις για την είσπραξη των ασφαλίστρων δεν θεωρούνται σαφείς και χρειάζονται αναδιατύπωση. 
Δημιουργούνται αμφιβολίες κατά πόσο εφαρμόζονται στην πράξη ή και αν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν 
όπως είναι γραμμένες. Κατά τη γνώμη του γράφοντος ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει ότι οι 
διαμεσολαβητές που εισπράττουν ασφάλιστρα μπορούν: 

• να τα εισπράττουν ως αντιπρόσωποι της ασφαλιστικής επιχείρησης οπόταν δεν θα αποτελούν 
χρήματα των πελατών, ή 

• να διαχωρίζουν τα χρήματα των πελατών από τα δικά τους οπόταν θα πρέπει να τα καταθέτουν σε 
τραπεζικό λογαριασμό πελατών τον οποίο θα διαχειρίζονται ως εμπιστευματοδόχοι, ή  

• να εφαρμόζουν και τις δύο πιο πάνω διαδικασίες. 
 
 
(στ) Παροχή πληροφοριών 
 
Σύμφωνα με τον κανονισμό 50 ο κάθε διαμεσολαβητής οφείλει να πληροφορήσει τον πελάτη αν σκοπεύει 
να εξασφαλίσει προσφορές από ένα ή περισσότερους ασφαλιστές ή αν θα προβεί σε αμερόληπτη ανάλυση. 
 
Αν ο διαμεσολαβητής αναλαμβάνει να παράσχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης, η ανάλυσή του 
θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή αριθμό ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Η 
ανάλυση πρέπει να αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών προϊόντων, την εξυπηρέτηση, και 
την τιμή και θα πρέπει να επικαιροποιείται κάθε τόσο για να διασφαλίζεται ότι παραμένει αμερόληπτη 
ανάλυση της αγοράς. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο διαμεσολαβητής να συστήσει, σύμφωνα με επαγγελματικά 
κριτήρια, το ασφαλιστικό προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του πελάτη. Η διάταξη αυτή 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για μεσίτες ασφαλίσεων που ενεργούν ως ανεξάρτητοι διαμεσολαβητές χωρίς να 
έχουν συμβατικές δεσμεύσεις με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία. 
 
Αν ο διαμεσολαβητής έχει συμβατική δέσμευση να συνεργάζεται με μια ή περισσότερες ασφαλιστικές 
εταιρείες, κατόπιν αιτήματος του πελάτη οφείλει να του γνωστοποιήσει τα ονόματα των ασφαλιστικών 
εταιρειών. Η διάταξη αυτή αφορά τους ασφαλιστικούς πράκτορες και ασφαλιστικούς συμβούλους που 
είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται μόνο με ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχουν σύμβαση 
αντιπροσώπευσης. 
 
Κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσης ο διαμεσολαβητής με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης 
οφείλει να εξακριβώσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη και να του εξηγεί τους λόγους πάνω 
στους οποίους βασίζεται η συμβουλή του να επιλέξει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 
 
 
Ο κυπριακός νόμος καθορίζει πέντε κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών τις οποίες θα εξετάσουμε 
τη κάθε μια ξεχωριστά στις επόμενες παραγράφους. 
 
 
(α) Ασφαλιστικός πράκτορας (insurance agent) 
 
Ορισμός 
 
Ασφαλιστικός πράκτορας σύμφωνα με το άρθρο 164 είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ως 
κύρια δραστηριότητα την άσκηση συγκεκριμένων εργασιών διαμεσολάβησης έναντι προμήθειας ή αμοιβής 
εκ μέρους μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.  
 
Ο Έφορος Ασφαλίσεων δύναται να καθορίζει και να οριοθετεί ποιες θεωρούνται κύριες δραστηριότητες. 
Όμως, ειδικά όσον αφορά εταιρείες πρακτόρευσης το άρθρο 173 απαιτεί να έχουν ως αποκλειστικό σκοπό 
την άσκηση εργασιών ασφαλιστικής πρακτόρευσης και αποκλείει οποιαδήποτε άλλη εμπορική 
δραστηριότητα. Κατ’ εξαίρεση ο Έφορος δύναται να εγγράψει εταιρεία πρακτόρευσης στο μητρώο όταν  

• η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι συμπληρωματική προς την κύρια επαγγελματική 
δραστηριότητά της, 

• η ασφάλιση αποτελεί συμπλήρωμα των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της 
εν λόγω δραστηριότητάς της, και 

• η ασφαλιστική επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας θα ενεργεί έχει αναλάβει ρητώς και 
εγγράφως την ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις της. 

 
Εργασίες πρακτόρευσης 
 
Οι εργασίες διαμεσολάβησης που δύναται να ασκεί ο ασφαλιστικός πράκτορας είναι οι εξής: 
 

(i) Παρουσιάζει, εισηγείται, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ασφαλιστικές 
συμβάσεις με τρίτα μέρη για λογαριασμό ασφαλιστικής επιχείρησης. 

(ii) Παρέχει στον ασφαλισμένο κάθε αναγκαία βοήθεια ή συμβουλή κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία δικαιώματος προς υποβολή απαίτησης. 

(iii) Εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση πρακτόρευσης, εισπράττει από τον ασφαλισμένο τα οφειλόμενα 
ασφάλιστρα και τα αποδίδει στη δικαιούχο ασφαλιστική επιχείρηση. 

(iv) Εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση πρακτόρευσης, προβαίνει σε διακανονισμό απαιτήσεων σε 
περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. 

 
Είναι προφανές ότι ο νόμος δεν περιορίζει τον ασφαλιστικό πράκτορα να ασκεί οποιαδήποτε από τις 
εργασίες διαμεσολάβησης και του επιτρέπει να ασκεί και δραστηριότητες παρεπόμενες της 
διαμεσολάβησης, δηλαδή την είσπραξη των ασφαλίστρων και το διακανονισμό απαιτήσεων. 
 
Σύμβαση πρακτόρευσης 
 
Ο ασφαλιστικός πράκτορας πρέπει να έχει γραπτή σύμβαση πρακτόρευσης με μια ή περισσότερες 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η σύμβαση πρακτόρευσης δύναται να αποκλείει ή να περιορίζει το δικαίωμα 
του ασφαλιστικού πράκτορα να συνάψει άλλη σύμβαση πρακτόρευσης με άλλη ασφαλιστική επιχείρηση. 
Παράβαση των όρων της σύμβασης πρακτόρευσης είτε από τον πράκτορα είτε από την ασφαλιστική 
επιχείρηση δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα των ασφαλισμένων. Αν η σύμβαση 
πρακτόρευσης παύσει να ισχύει για οποιοδήποτε λόγο εκτός από τη διάπραξη ποινικού αδικήματος, τόσο ο 
πράκτορας όσο και η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλουν να το ανακοινώσουν εγγράφως στον Έφορο 
Ασφαλίσεων αναφέροντας και τους λόγους για τους οποίους έπαυσε να ισχύει η σύμβαση. Παράβαση της 
διάταξης αυτής συνιστά ποινικό αδίκημα. 
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Σύμφωνα με τον κανονισμό 44 η σύμβαση πρέπει να διαλαμβάνει με σαφήνεια τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Στη σύμβαση πρακτόρευσης καθορίζονται τουλάχιστον, όπου 
εφαρμόζεται: 
 

(i) Οι κλάδοι ασφάλισης στους οποίους ο ασφαλιστικός πράκτορας δικαιούται να διεξάγει εργασίες 
διαμεσολάβησης. Στην πράξη οι συμβάσεις καθορίζουν τα ασφαλιστικά προϊόντα της 
ασφαλιστικής εταιρείας παρά τους κλάδους ασφάλισης που προβλέπει ο νόμος. 

(ii) Η δυνατότητα αποδοχής κινδύνων βάσει των όρων και των περιορισμών της σύμβασης. Για 
παράδειγμα για την ασφάλιση μηχανοκινήτων οχημάτων η σύμβαση μπορεί να επιτρέπει στον 
πράκτορα να εκδίδει καλυπτικά σημειώματα με περιορισμούς ως προς τον τύπο του οχήματος, το 
επάγγελμα του ασφαλισμένου, την αξία του οχήματος κλπ. Για την ασφάλισης πυρός η σύμβαση 
μπορεί να έχει περιορισμούς ως προς τη κατασκευή της οικοδομής, τη χρήση της και την αξία της. 

(iii) Η δυνατότητα έκδοσης και υπογραφής ασφαλιστηρίων εγγράφων. Ασφαλιστήριο είναι το έγγραφο 
που αποδεικνύει τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης και εκδίδεται από ασφαλιστική εταιρεία. Η 
δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστηρίου από τον πράκτορα (issuing agent) προϋποθέτει 
πληρεξουσιότητα σύναψης σύμβασης ασφάλισης. Η αναφορά σε δυνατότητα υπογραφής του 
ασφαλιστηρίου είναι περιττή εφόσον έκδοση ασφαλιστηρίου σημαίνει καταρτισμό εγγράφου 
υπογραμμένου από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

(iv) Η προσυπογραφή των ασφαλιστηρίων που έχουν εκδοθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση. 
Επαναλαμβάνεται ότι η αναφορά σε προσυπογραφή των ασφαλιστηρίων είναι περιττή και άνευ 
σημασίας. 

(v) Η επίδοση προς τους ασφαλισμένους των ασφαλιστηρίων που έχουν εκδοθεί από την ασφαλιστική 
επιχείρηση. Η παράδοση των ασφαλιστηρίων στους ασφαλισμένους είναι εργασία που συνήθως 
ανατίθεται στους πράκτορες. 

(vi) Ο τρόπος διακανονισμού απαιτήσεων βάσει των όρων και περιορισμών που περιλαμβάνονται στη 
σύμβαση. Ο όρος αυτός εννοεί ότι στις περιπτώσεις που η ασφαλιστική επιχείρηση εξουσιοδοτεί 
τον πράκτορα να διακανονίζει απαιτήσεις, η σύμβαση πρακτόρευσης πρέπει να περιλαμβάνει τους 
όρους και περιορισμούς καθώς και τη διαδικασία που θα ακολουθείται. Αν η ασφαλιστική 
επιχείρηση δεν παραχωρεί εξουσιοδότηση στον πράκτορα για διακανονισμό απαιτήσεων, αυτό θα 
πρέπει να αναφέρεται ρητά στη σύμβαση. 

(vii) Η δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων με μεσάζοντες με βάση τους όρους της σύμβασης 
πρακτόρευσης. Αν η πολιτική της ασφαλιστικής επιχείρησης είναι να επιτρέπει σε πράκτορες να 
χρησιμοποιούν μεσάζοντες, είναι λογικό να θέλει να έχει τον έλεγχο ως προς τα πρόσωπα που θα 
χρησιμοποιήσουν οι πράκτορες ως μεσάζοντες. 

(viii) Η δυνατότητα είσπραξης ασφαλίστρων και η διαδικασία απόδοσης των εισπραχθέντων. 
(ix) Ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής του ασφαλιστικού πράκτορα. Συνήθως λαμβάνει τη μορφή 

πίνακα που περιέχει τους συντελεστές προμήθειας που δικαιούται ο πράκτορας. 
(x) Οι προϋποθέσεις τερματισμού της σύμβασης. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι το κάθε μέρος 

μπορεί να την τερματίσει για οποιοδήποτε λόγο αφού δώσει προειδοποίηση ορισμένου χρονικού 
διαστήματος ή να προβλέπει άμεσο τερματισμό σε περίπτωση θανάτου, αφερεγγυότητας ή 
καταδίκης για ποινικό αδίκημα του πράκτορα ή αλλαγή στον έλεγχο της εταιρείας πρακτόρευσης. 

 
Στη σύμβαση πρακτόρευσης πρέπει να αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις του ασφαλιστικού πράκτορα 
έναντι της ασφαλιστικής επιχείρησης, των ασφαλισμένων και των προσώπων που επιθυμούν να συνάψουν 
ασφάλιση και της εν γένει εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τις 
αρμοδιότητές του. 
 
Στην προσφυγή Ανδρέας Σιαμμάς v. Δημοκρατίας, Υπόθεση Αρ. 312/94 ημερ. 17.10.1995, αποφασίστηκε 
ότι η προϋπόθεση της σύμβασης αντιπροσώπευσης ασφαλιστικής εταιρείας για την παραχώρηση άδειας δεν 
είναι αντισυνταγματική. Η ύπαρξη της άδειας συναρτάται με το δικαίωμα αντιπροσώπευσης τρίτου 
(ασφαλιστικής εταιρείας). Έλλειψη της σχέση αντιπροσώπου και αντιπροσωπευομένου εξαφανίζει το 
δικαίωμα κατοχής άδειας. Η προϋπόθεση είναι εύλογη και εξυπακούεται από τη φύση της ιδιότητας του 
αντιπροσώπου. 
 
Τοποθέτηση ασφαλίσεων 
 
Ο ασφαλιστικός πράκτορας έχει υποχρέωση με βάση το άρθρο 165Α να τοποθετεί τις ασφαλίσεις που 
συνάπτει σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εκπροσωπεί. Κατ’ εξαίρεση δύναται να τοποθετήσει 
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ασφαλίσεις που συνάπτει σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις τις οποίες δεν εκπροσωπεί, νοουμένου ότι θα 
συνάψει με αυτές σύμβαση πρακτόρευσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(i) αν η ασφάλιση αφορά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών που δεν ασκείται από τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που εκπροσωπεί, ή 

(ii) αν η ασφάλιση έχει απορριφθεί εγγράφως  από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εκπροσωπεί, ή 
(iii) αν συναινούν εγγράφως στην ασφάλιση αυτή όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εκπροσωπεί, 

 
Η εξαίρεση της διάταξης αυτής το λιγότερο που μπορεί να χαρακτηριστεί από νομικής σκοπιάς είναι 
παράδοξη. Για να διαμεσολαβήσει ο πράκτορας μεταξύ του πελάτη και της ασφαλιστικής εταιρείας θα 
πρέπει να προϋπάρχει η σχέση αντιπροσώπου (πράκτορα) και αντιπροσωπευομένου (ασφαλιστικής 
επιχείρησης). Ακόμη πιο παράδοξη είναι η επιφύλαξη ότι θα συνάψει σύμβαση πρακτόρευσης με τις 
εταιρείες που δεν εκπροσωπεί. Μα όταν συνάψει σύμβαση πρακτόρευσης με μια εταιρεία, τότε θα την 
εκπροσωπεί και, επομένως, δεν θα τοποθετεί κατ’ εξαίρεση ασφαλίσεις σε ασφαλιστική επιχείρηση που δεν 
εκπροσωπεί. 
 
Ο ασφαλιστικός πράκτορας δεν επιτρέπεται να μεταφέρει ασφαλιστική σύμβαση σε άλλη ασφαλιστική 
επιχείρηση, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ασφαλισμένου, που παρέχεται στον καθορισμένο τύπο. Δεν 
απαιτείται ο καθορισμένος τύπος σε περίπτωση κατάρτισης νέας ασφαλιστικής σύμβασης μετά τη λήξη της 
προηγούμενης. 
 
Τήρηση βιβλίων 
 
Ο ασφαλιστικός πράκτορας έχει υποχρέωση να τηρεί, ξεχωριστά για κάθε ασφαλιστική επιχείρηση που 
εκπροσωπεί, βιβλίο καταχώρησης των ασφαλιστικών συμβάσεων οι οποίες συνάπτονται μέσω αυτού. Αν 
έχει υποχρέωση είσπραξης ασφαλίστρων, υποχρεούται να τηρεί βιβλίο είσπραξης ασφαλίστρων. Αν έχει 
εξουσία διακανονισμού απαιτήσεων, υποχρεούται να τηρεί βιβλίο διακανονισμού απαιτήσεων. Παράλειψη 
τήρησης ή πλημμελής τήρηση των βιβλίων αυτών συνιστά ποινικό αδίκημα. 
 
Για την τήρηση των εν λόγω βιβλίων ο ασφαλιστικός πράκτορας οφείλει να συμμορφώνεται προς τις 
οδηγίες της ασφαλιστικής επιχείρησης την οποία εκπροσωπεί. Τα βιβλία υπόκεινται σε επιθεώρηση από 
τον Έφορο Ασφαλίσεων και την ενδιαφερόμενη ασφαλιστική επιχείρηση. 
 
Η νομική θέση του ασφαλιστικού πράκτορα 
 
Έναντι του νόμου ο ασφαλιστικός πράκτορας είναι αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής επιχείρησης εφόσον 
την αντιπροσωπεύει σε συναλλαγές με τρίτους (τους πελάτες) και μάλιστα δυνάμει γραπτής σύμβασης 
αντιπροσώπευσης. Όμως κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών συναλλαγών ένας που είναι κατά νόμο 
αντιπρόσωπος του ενός μέρους μπορεί ορισμένες φορές να βρεθεί σε καταστάσεις όπου ενεργεί ως 
αντιπρόσωπος του άλλου μέρους. Έτσι ο ασφαλιστικός πράκτορας που ενεργεί για την ασφαλιστική 
επιχείρηση για την προσέλκυση πελατών μπορεί να καταστεί αντιπρόσωπος του προτείνοντος όταν κατά 
παράκλησή του συμπληρώνει την πρόταση ασφάλισης. Ξαναγίνεται αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής 
επιχείρησης όταν εκδώσει προσωρινό καλυπτικό σημείωμα εκ μέρους της για να καλύψει τον προτείνονται 
που γίνεται ασφαλισμένος.  
 
Στην υπόθεση Ανδρέας Κωνσταντίνου v. Ιωάννης Μέντζης, Πολιτική Έφεση Αρ. 11602, 
ημερ.28.09.2005 ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής συνέταξε, υπέγραψε και προώθησε την πρόταση 
ασφάλισης προς την εταιρεία, υπηρεσία για την οποία πληρώθηκε από τον ασφαλισμένο, εκδίδοντας και 
σχετική απόδειξη του ασφαλιστικού του γραφείου. Ο ασφαλισμένος, αλλά και ο πατέρας του, ήσαν καλοί 
πελάτες και πάντοτε πλήρωναν το διαμεσολαβητή για τις υπηρεσίες του. Το Εφετείο αποφάσισε ότι ο 
διαμεσολαβητής είχε καταστεί και ενεργούσε ως αντιπρόσωπος του ασφαλισμένου στη σύναψη του 
ασφαλιστικού συμβολαίου με την ασφαλιστική εταιρεία. Το ακόλουθο απόσπασμα από το σύγγραμμα 
Chitty on Contracts υιοθετήθηκε από το δικαστήριο: 
 

«Ο αντιπρόσωπος μιας ασφαλιστικής εταιρείας, εργαζόμενος επί προμηθεία ή ως υπάλληλος, συνήθως 
ενεργεί για την εταιρεία, παρόλον που η πληρεξουσιότητά του μπορεί να μην επεκτείνεται πέραν της 
υποβολής προτάσεων. Όμως, έχει αποφασιστεί ότι μπορεί να καταστεί αντιπρόσωπος του προτείνοντος 
αν βοηθά στη συμπλήρωση του εντύπου της πρότασης.» 
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Στην υπόθεση Προοδευτική Ασφαλιστική Εταιρεία v. Ανδρέα Προδρόμου (2003) 1 ΑΑΔ 600 ο 
ασφαλιστικός πράκτορας συμπλήρωσε την πρόταση ασφάλισης και ο ασφαλισμένος την υπέγραψε χωρίς 
να την ελέγξει. Εκ των υστέρων φάνηκε πως υπήρχαν πλημμέλειες τις οποίες η ασφαλιστική εταιρεία δεν 
διερεύνησε. Το πρωτόδικο δικαστήριο δέχθηκε την άποψη της ασφαλιστικής εταιρείας ότι ο πράκτορας 
ενεργούσε εκ μέρους του ασφαλισμένου, στον οποίο επομένως αποδίδονταν τα όσα μεμπτά περιέχονταν 
στην πρόταση. Προσεγγίζοντας το εν λόγω θέμα το πρωτόδικο δικαστήριο ακολούθησε τη νομολογία 
αναφορικά με τη νομική σχέση μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας, του πράκτορα και του ασφαλισμένου. 
 
Το Εφετείο διαφώνησε με το πρωτόδικο δικαστήριο και διατύπωσε την άποψη ότι δεν πρέπει να θεωρείται 
δεδομένο ότι ο πράκτορας ενεργεί ως αντιπρόσωπος του ασφαλισμένου όταν συμπληρώνει εκ μέρους του 
την πρόταση ασφάλισης, χωρίς όμως να καθορίσει τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες θεωρείται ή δεν 
θεωρείται αντιπρόσωπος του ασφαλισμένου: 
 

«Κατά τη γνώμη μας το θέμα είναι όχι νομικό αλλά πραγματικό. Οι επί του θέματος Αγγλικές και 
άλλες αποφάσεις εκφράζουν πάνω απ’ όλα, ως προς αυτό, τις κοινωνικο-οικονομικές αντιλήψεις της 
εποχής τους και όχι μέτρο λογικότητας με αυτόματη κατ’ αναλογίαν εφαρμογή. Πρόκειται λοιπόν για 
θέμα που εξετάζεται υπό το φως γενικότερα των συνθηκών που επικρατούν στην κάθε χώρα και 
συγκεκριμένα του τρόπου με τον οποίο, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με ασφαλιστική εταιρεία, οι 
πράκτορες αυτοί εμφανίζονται προς το κοινό. Οι δε ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορεί να μην 
γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων στον τόπο μας. Αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να 
θεωρείται δεδομένο πως ο πράκτορας σε τέτοιες περιπτώσεις ενεργεί οπωσδήποτε ως αντιπρόσωπος 
του υποβάλλοντος την πρόταση. Δεν θα επεκταθούμε όμως αφού αυτή η πτυχή δεν έχει τεθεί ενώπιόν 
μας.» 

 
Ο ασφαλιστικός πράκτορας στον οποίο η ασφαλιστική επιχείρηση έχει εμπιστευτεί βιβλίο κενών 
καλυπτικών σημειωμάτων θεωρείται ότι έχει φαινόμενη πληρεξουσιότητα να παρέχει κάλυψη. Στις 
περιπτώσεις που χωρίς να το γνωρίζει ο προτείνων η ασφαλιστική επιχείρηση έχει ανακαλέσει την 
πληρεξουσιότητα του πράκτορα να παρέχει κάλυψη, η ασφαλιστική επιχείρηση δεσμεύεται να καταβάλει 
αποζημιώσεις αν ο πράκτορας εκδώσει καλυπτικό σημείωμα. 
 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τη νομολογία περί αντιπροσωπείας ο πράκτορας οφείλει καθήκοντα πίστης 
(fiduciary duties) προς τους πελάτες του λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουν μαζί τους και 
συγκεκριμένα οφείλουν: 

• να εκτελούν τις οδηγίες των πελατών τους προσωπικά και έγκαιρα, 
• να επιδεικνύουν λογική δεξιότητα και επιμέλεια κατά την εκτέλεση των οδηγιών των πελατών 

τους, 
• να ενεργούν πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των πελατών τους, να αποφεύγουν 

συγκρούσεις συμφερόντων και να αποκαλύπτουν στους πελάτες τους πλήρως οποιεσδήποτε 
περιστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση σύγκρουση συμφερόντων. 

 
Η ασφαλιστική νομοθεσία δεν περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις των 
πρακτόρων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες που εκπροσωπούν. Η πλέον σχετική νομοθετική ρύθμιση 
υπάρχει στον αγγλικό νόμο Marine Insurance Act 1906 ο οποίος είχε κωδικοποιήσει το κοινό δίκαιο, το 
οποίο εφαρμόζεται και στην Κύπρο, αναφορικά με το καθήκον αποκάλυψης ουσιωδών γεγονότων ως 
απόρροια της αρχής της απόλυτης καλής πίστης που ισχύει στις ασφαλιστικές συμβάσεις. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 19: 
«… ο αντιπρόσωπος οφείλει να αποκαλύψει στον ασφαλιστή: 

(1) Κάθε ουσιαστική περίσταση που γνωρίζει προσωπικά, και ένας ασφαλιστικός αντιπρόσωπος 
θεωρείται ότι γνωρίζει κάθε περίσταση η οποία έπρεπε να ήταν γνωστή από αυτόν ή έπρεπε να 
γνωστοποιηθεί σε αυτόν, και 
(2) Κάθε ουσιαστική περίσταση την οποία είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει ο ασφαλισμένος, εκτός 
αν περιήλθε σε γνώση πολύ αργά για να τη γνωστοποιήσει στον αντιπρόσωπο. 

 
Επίσης το άρθρο 20 προβλέπει ότι: 



 19

«(1) Κάθε ουσιαστική παράσταση που γίνεται από τον ασφαλισμένο ή τον αντιπρόσωπό του προς τον 
ασφαλιστή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη σύμβαση, και πριν να συνομολογηθεί η 
σύμβαση, πρέπει να είναι αληθινή. Αν είναι ψευδής, ο ασφαλιστής δύναται να ακυρώσει τη σύμβαση. 
(2) Μια παράσταση είναι ουσιαστική αν θα επηρέαζε την κρίση ενός σώφρονα ασφαλιστή ως προς τον 
καθορισμό του ασφαλίστρου ή τον καθορισμό του κατά πόσο θα αναλάβει τον κίνδυνο.» 

 
Οι διατάξεις αυτές έχουν ερμηνευτεί στην υπόθεση Pan Atlantic Insurance v Pine Top (1994) ως εξής: 

• Μια περίσταση ή ψευδής παράσταση είναι ουσιώδης αν ο σώφρων ασφαλιστής θα ήθελε να τη 
λάβει υπόψη του. 

• Όμως, αν διαπιστωθεί ότι ήταν ουσιώδης, το δικαστήριο θα πρέπει επίσης να ικανοποιηθεί ότι η μη 
αποκάλυψη ή η ψευδής παράσταση «προέτρεψε» τον πραγματικό ασφαλιστή να αποδεχθεί τον 
κίνδυνο με εκείνους τους όρους. 

 
Οι αρχές της Pan Atlantic Insurance υιοθετήθηκαν ρητά και από το Ανώτατο Δικαστήριο στην έφεση 
Πανευρωπαϊκή Ασφαλιστική Εταιρεία Λίμιτεδ v Εretria Leisure Cruises Limited (1998) 1 ΑΑΔ 1072 
όπου λέχθηκε ότι: 
 

«Η απόφαση στην Pan Atlantic Insurance καταλήγει ότι για να δικαιούται ασφαλιστής να αρνηθεί να 
καταβάλει την αποζημίωση λόγω παράλειψης αποκάλυψης ουσιώδους γεγονότος, δεν θα πρέπει μόνο 
η μη αποκάλυψη να είναι ουσιώδης, αλλά επιπρόσθετα να ώθησε στη σύναψη της σύμβασης με τους 
συγκεκριμένους όρους.» 

 
 
(β) Μεσίτης ασφαλίσεων (insurance broker) 
 
Ορισμός 
 
Μεσίτης ασφαλίσεων σύμφωνα με το άρθρο 166 είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ως κύρια 
δραστηριότητα την άσκηση συγκεκριμένων εργασιών διαμεσολάβησης. Ο μεσίτης λαμβάνει εντολή από 
τον πελάτη που ενδιαφέρεται να ασφαλιστεί χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής 
εταιρείας. Αμείβεται με προμήθεια που καταβάλλει η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία τοποθετεί την 
ασφάλιση.  
 
Ο Έφορος Ασφαλίσεων δύναται να καθορίζει ή να οριοθετεί τις κύριες δραστηριότητες και παράλληλα 
εφαρμόζεται το άρθρο 173 που επιβάλλει ως αποκλειστικό σκοπό την άσκηση εργασιών διαμεσολάβησης. 
 
Ο μεσίτης ασφαλίσεων πρέπει να έχει νομική και οικονομική ανεξαρτησία έναντι των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων με τις οποίες συναλλάσσεται. Και αυτή η διάταξη είναι μάλλον παράδοξη εφόσον οι 
προμήθειες προς το μεσίτη ασφαλίσεων καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες 
συναλλάσσεται και όχι από τους πελάτες που εκπροσωπεί. 
 
Στην Κύπρο ο θεσμός του μεσίτη ασφαλίσεων δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένος και πολύ λίγοι 
διαμεσολαβητές έχουν εγγραφεί ως μεσίτες. Στην Ευρώπη οι μεσίτες ασφαλίσεων είναι οι κατ’ εξοχήν 
διαμεσολαβητές και πρωταγωνιστούν στην ασφαλιστική βιομηχανία. Μάλιστα οι ευρωπαίοι μεσίτες 
ασφαλίσεων δεν περιορίζονται πλέον σε εργασίες διαμεσολάβησης έναντι προμήθειας, άρχισαν να 
διευρύνουν τις δραστηριότητές τους παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων (risk management) και 
σχεδιασμού επιχειρηματικής συνέχειας (business continuity planning) επ’ αμοιβή. 
 
Εργασίες μεσιτείας 
 
Οι εργασίες διαμεσολάβησης που δύναται να ασκεί ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι οι εξής: 
 

(i) Φέρνει σε επαφή τον ενδιαφερόμενο προς σύναψη ασφαλιστικής κάλυψης με ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη 
ασφαλιστικών συμβάσεων. 

(ii) Προπαρασκευάζει ή και εξασφαλίζει την αποδοχή της ασφαλιστικής σύμβασης τόσο από την 
ασφαλιστική επιχείρηση όσο και από τον ασφαλισμένο. 
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(iii) Παρέχει στους ασφαλισμένους κάθε αναγκαία βοήθεια ή συμβουλή κατά τη διάρκεια της ισχύος 
της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την έλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. 

(iv) Εφόσον έχει γραπτή εξουσιοδότηση από την ασφαλιστική επιχείρηση, εισπράττει τα οφειλόμενα 
ασφάλιστρα και τα αποδίδει στη δικαιούχο ασφαλιστική επιχείρηση. 

(v) Εφόσον έχει γραπτή εξουσιοδότηση από την ασφαλιστική επιχείρηση, προβαίνει σε διακανονισμό 
απαιτήσεων σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. 

 
Μόνο εδώ ο αναφέρει νόμος ότι ο μεσίτης φέρνει σε επαφή τον ενδιαφερόμενο πελάτη με ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις. Όμως αυτή είναι η κλασσική έννοια της διαμεσολάβησης. Κάθε διαμεσολαβητής, σε 
οποιαδήποτε κατηγορία και αν τον κατατάσσει ο νόμος, φέρνει σε επαφή τον ενδιαφερόμενο πελάτη με 
ασφαλιστική εταιρεία με σκοπό τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης. Επομένως το στοιχείο αυτό δεν 
διαφοροποιεί το μεσίτη ασφαλίσεων από τις άλλες κατηγορίες διαμεσολαβητών. 
 
Η φράση «εξασφαλίζει την αποδοχή της ασφαλιστικής σύμβασης τόσο από την ασφαλιστική επιχείρηση 
όσο και από τον ασφαλισμένο» νομικά είναι αδόκιμη. Για να συναφθεί ασφαλιστική σύμβαση μέσω μεσίτη 
(ή και οποιουδήποτε άλλου διαμεσολαβητή), διαμεσολαβεί ο μεσίτης ώστε να κοινοποιηθεί η πρόταση 
ασφάλισης από τον ενδιαφερόμενο πελάτη (τον προτείνοντα) προς την ασφαλιστική επιχείρηση και να 
αποδεχθεί την πρόταση η ασφαλιστική επιχείρηση. Επομένως ούτε και το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί το 
μεσίτη από τις άλλες κατηγορίες διαμεσολαβητών.  
 
Θα ήταν ορθό αντί να γίνει προσπάθεια διαφοροποίησης του λεκτικού, να επαναληφθεί ο ορισμός των 
εργασιών διαμεσολάβησης όπως διατυπώνεται στο ερμηνευτικό άρθρο.  
 
Η σημερινή διατύπωση του νόμου δεν διευκρινίζει αν ο μεσίτης ασφαλίσεων έχει δικαίωμα να συνάπτει 
ασφαλιστικές συμβάσεις εκ μέρους ασφαλιστικών εταιρειών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες οι μεσίτες μπορούν να έχουν δεσμευτικές εξουσιοδοτήσεις (binding authorities). Οι 
δεσμευτικές εξουσιοδοτήσεις είναι συμφωνίες με ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αποδέχονται ορισμένες 
κατηγορίες κινδύνων από το μεσίτη που ουσιαστικά ενεργεί ως λειτουργός αξιολόγησης κινδύνων 
αποφασίζοντας εκ μέρους της ασφαλιστικής επιχείρησης ποιους κινδύνους να αποδεχθεί και ποιους να 
απορρίψει. 
 
Υποχρεώσεις μεσίτη ασφαλίσεων 
 
Ο μεσίτης ασφαλίσεων έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
 

(i) Να υποβάλλει στην ασφαλιστική επιχείρηση έγγραφο στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι 
προϋποθέσεις και όλοι οι όροι αποδοχής της ασφάλισης από την επιχείρηση αυτή, η οποία και 
βεβαιώνει εγγράφως την αποδοχή της κάλυψης του κινδύνου. 

(ii) Να εκδίδει βεβαίωση κάλυψης σύμφωνα με το προβλεπόμενο στην προηγούμενη παράγραφο 
έγγραφο, την οποία παραδίδει στον ασφαλισμένο. 

(iii) Να παραδίδει στον ασφαλισμένο το σχετικό ασφαλιστήριο αμέσως μετά την έκδοσή του εις 
αντικατάσταση της βεβαίωσης κάλυψης. 

 
Οι υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο αυτό του Νόμου δεν συνάδουν με την επικρατούσα πρακτική. 
Όσον αφορά ασφαλίσεις ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις οποίες οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν δικά τους προτυπωμένα ασφαλιστήρια, ο μεσίτης θα βοηθήσει τον 
ενδιαφερόμενο πελάτη να συμπληρώσει την πρόταση ασφάλισης και θα την υποβάλει στην ασφαλιστική 
επιχείρηση. 
 
Το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο (i) πιο πάνω στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι γνωστό ως slip και 
χρησιμοποιείται μεταξύ μεσίτη και ασφαλιστικής επιχείρησης για πολύπλοκες ασφαλίσεις όπου απαιτείται 
διαμόρφωση του λεκτικού του ασφαλιστηρίου ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Το τυποποιημένο slip 
συνοψίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ασφάλιστρο που ισχύει για τη συγκεκριμένη ασφάλιση. 
Παραδοσιακά ο μεσίτης εξέδιδε καλυπτικό σημείωμα ως απόδειξη της ασφάλισης και ύστερα εξέδιδε το 
ασφαλιστήριο. Το καλυπτικό σημείωμα αντικατόπτριζε τους όρους του slip. Η πρακτική πλέον έχει 
διαμορφωθεί στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για βεβαιότητα στη σύμβαση (contract certainty) η οποία 
απαιτεί να συμφωνούνται όλοι οι όροι του ασφαλιστηρίου μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου πριν την 
έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου. Το slip εξελίχθηκε σε market reform contract (MRC) και είναι το 
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έγγραφο που συνοψίζει την κάλυψη και αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης μεταξύ 
μεσίτη και ασφαλιστή. Το καλυπτικό σημείωμα δεν θεωρείται πλέον ως επαρκής απόδειξη της σύναψης της 
ασφάλισης. Τώρα μπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη της κάλυψης αντίγραφο του MRC, πιστοποιητικό 
ασφάλισης (που εκδίδεται δυνάμει δεσμευτικής εξουσιοδότησης), ασφαλιστήριο, ή έγγραφο συνταχθέν από 
το μεσίτη νοουμένου ότι δηλώνεται ότι έχει συνταχθεί από το μεσίτη και δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την 
ασφαλιστική επιχείρηση. Το έγγραφο που συντάσσει ο μεσίτης πρέπει να αντικατοπτρίζει τους όρους του 
MRC και περιέχει λεπτομέρειες της σύμβασης μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
ασφαλισμένου, περιλαμβανομένων ουσιωδών πληροφοριών που παρουσιάστηκαν από το μεσίτη εκ μέρους 
του ασφαλισμένου. Η ασφαλιστική επιχείρηση παραμένει υπεύθυνη για το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου 
και αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ ασφαλιστηρίου και MRC, υπερισχύει το ασφαλιστήριο. 
 
Οι διαδικασίες αυτές δεν εφαρμόζονται στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά. Ο μεσίτης κατά κανόνα 
διαπραγματεύεται εκ μέρους του πελάτη του και όταν συμφωνηθούν οι όροι, η ασφαλιστική επιχείρηση 
εκδίδει το ασφαλιστήριο, είτε αυτό είναι προτυπωμένο είτε είναι ειδικά διαμορφωμένο λεκτικό. Προφανώς 
οι υποχρεώσεις του μεσίτη όπως διατυπώνονται στον κυπριακό νόμο χρειάζονται εκσυγχρονισμό και 
εναρμόνιση με την εφαρμοζόμενη πρακτική. 
 
Με βάση το Νόμο ο μεσίτης ασφαλίσεων ευθύνεται έναντι των ασφαλισμένων μόνο για την πιστή τήρηση 
των εγγράφων εντολών τους. Όμως στην πρακτική πολλές από τις διαπραγματεύσεις διεξάγονται 
προφορικά και με βάση τη νομοθεσία και τη νομολογία ο κάθε αντιπρόσωπος ευθύνεται για την πιστή 
εκτέλεση των οδηγιών του αντιπροσωπευομένου ανεξάρτητα από το αν είναι προφορικές ή γραπτές.  
 
Η νομική θέση του μεσίτη ασφαλίσεων 
 
Έναντι του νόμου ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι αντιπρόσωπος του ασφαλισμένου έστω και αν αμείβεται με 
προμήθεια από την ασφαλιστική επιχείρηση. Είναι δυνατόν να καταστεί αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής 
επιχείρησης σε περιπτώσεις όπου εκδίδει καλυπτικό σημείωμα ή χειρίζεται απαιτήσεις:  
 
Το ακόλουθο απόσπασμα από το σύγγραμμα Chitty on Contracts υιοθετήθηκε από το κυπριακό δικαστήριο 
στην υπόθεση Κωνσταντίνου v. Μέντζης (πιο πάνω): 
 

«Ένας μεσίτης ασφαλίσεων, από την άλλη, είναι εκ πρώτης όψεως αντιπρόσωπος του ασφαλισμένου 
και όχι του ασφαλιστή, παρόλον ότι μπορεί επίσης να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του ασφαλιστή σε 
ορισμένες περιστάσεις, π.χ. το χειρισμό απαιτήσεων – μια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει την 
έγερση σύγκρουσης συμφερόντων.» 

 
 
(γ) Ασφαλιστικός μεσάζων (insurance sub-agent) 
 
Ασφαλιστικός μεσάζων σύμφωνα με το άρθρο 167 είναι το φυσικό ή πρόσωπο που έχει ως κύρια 
δραστηριότητα την άσκηση συγκεκριμένων εργασιών διαμεσολάβησης έναντι προμήθειας ή αμοιβής για 
λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ασφαλίσεων. 
 
Ο Έφορος Ασφαλίσεων δύναται να καθορίζει ή να οριοθετεί τις κύριες δραστηριότητες και παράλληλα 
εφαρμόζεται το άρθρο 173 που επιβάλλει ως αποκλειστικό σκοπό την άσκηση εργασιών διαμεσολάβησης. 
 
Εργασίες μεσάζοντος 
 
Ο ασφαλιστικός μεσάζων δύναται να ασκεί τις εξής εργασίες διαμεσολάβησης: 
 

(i) Παρουσιάζει και επεξηγεί για λογαριασμό του ασφαλιστικού πράκτορα ή του μεσίτη ασφαλίσεων, 
για τον οποίο ενεργεί ασφαλιστικές συμβάσεις. 

(ii) Εφόσον το προβλέπει η σύμβαση μεσάζοντος, εισπράττει τα οφειλόμενα ασφάλιστρα και τα 
αποδίδει στον ασφαλιστικό πράκτορα ή μεσίτη ασφαλίσεων τον οποίο εκπροσωπεί. 

 
Εκείνο που δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο αυτό αλλά υπονοείται είναι ότι οι ασφαλιστικές συμβάσεις 
συνάπτονται με ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ο σκοπός της διαμεσολάβησης είναι να συναφθεί ασφαλιστική 
σύμβαση μεταξύ του ενδιαφερόμενου πελάτη και μιας συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης. 
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Ο ασφαλιστικός μεσάζων δεν δικαιούται: 
 

(i) Να προπαρασκευάζει ασφαλιστικές συμβάσεις. 
(ii) Να υπογράφει ασφαλιστικές συμβάσεις. 
(iii) Να προσυπογράφει ασφαλιστικές συμβάσεις. 
(iv) Να προβαίνει σε διακανονισμό απαιτήσεων σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. 

 
Ο νόμος τηρεί σιγή ως προς το αν ο μεσάζων δικαιούται να παρέχει στους ασφαλισμένους βοήθεια ή 
συμβουλή κατά τη διάρκεια της ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την έλευση του 
ασφαλιστικού κινδύνου. 
 
Σύμβαση μεσάζοντος 
 
Ο ασφαλιστικός μεσάζων πρέπει να έχει γραπτή σύμβαση με ένα ή περισσότερους ασφαλιστικούς 
πράκτορες ή μεσίτες ασφαλίσεων στην οποία διαλαμβάνονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. 
 
Σύμφωνα με τον κανονισμό 45 στη σύμβαση καθορίζονται τουλάχιστον, όπου εφαρμόζεται – 
 

(i) Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του ασφαλιστικού μεσάζοντος και ειδικότερα οι 
όροι συνεργασίας με τον ασφαλιστικό πράκτορα ή το μεσίτη ασφαλίσεων. 

(ii) Οι κλάδοι ασφάλισης στους οποίους δικαιούται να διεξάγει εργασίες διαμεσολάβησης. 
(iii) Η δυνατότητα είσπραξης ασφαλίστρων. 
(iv) Ο τρόπος αμοιβής του ασφαλιστικού μεσάζοντα. 
(v) Οι προϋποθέσεις τερματισμού της σύμβασης. 

 
Στη σύμβαση μεσάζοντος πρέπει να αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις του ασφαλιστικού μεσάζοντα έναντι 
του προσώπου το οποίο εκπροσωπεί, των ασφαλισμένων και των προσώπων που επιθυμούν να συνάψουν 
ασφάλιση και της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του. 
 
Η νομική θέση του μεσάζοντος 
 
Ο ασφαλιστικός μεσάζων σύμφωνα με τον περί Συμβάσεων Νόμο (άρθρα 150 - 155) είναι υποκατάστατος 
αντιπρόσωπος (sub-agent) ο οποίος ενεργεί υπό τον έλεγχο του αρχικού αντιπροσώπου (του πράκτορα ή 
του μεσίτη).  
 
Ο βασικός κανόνας δικαίου είναι ότι ο πράκτορας ή ο μεσίτης δεν δύναται να αναθέσει τις εργασίες 
διαμεσολάβησης σε μεσάζοντα χωρίς τη ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεση της ασφαλιστικής επιχείρησης. 
 
Όταν η ασφαλιστική επιχείρηση εγκρίνει την πρόσληψη μεσάζοντα, τότε αντιπροσωπεύεται έναντι των 
τρίτων από το μεσάζοντα, δεσμεύεται από τις πράξεις του και ευθύνεται γι’ αυτές, σαν να επρόκειτο περί 
αντιπροσώπου που τον διόρισε η ίδια η ασφαλιστική επιχείρηση. Ο πράκτορας ή ο μεσίτης ευθύνεται 
έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας για τις πράξεις του μεσάζοντα. Ο μεσάζων ευθύνεται για τις πράξεις του 
έναντι του πράκτορα ή του μεσίτη, όμως δεν ευθύνεται έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας παρά μόνο σε 
περίπτωση απάτης ή εσκεμμένου αδικήματος. 
 
Κατά την επιλογή του μεσάζοντα, ο πράκτορας ή ο μεσίτης οφείλει να επιδείξει την ίδια περίσκεψη την 
οποία θα επιδείκνυε άνθρωπος συνήθους σύνεσης στις δικές του υποθέσεις. Αν πράγματι επιδείξει τέτοια 
σύνεση, δεν θα ευθύνεται έναντι της ασφαλιστικής επιχείρησης για τις πράξεις ή την αμέλεια του 
μεσάζοντα που επιλέγηκε κατ’ αυτό τον τρόπο. 
 
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει συμβατική σχέση μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του μεσάζοντα 
είναι στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πριν να 
εξουσιοδοτήσουν τους πράκτορές τους να χρησιμοποιούν μεσάζοντες. 
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(δ) Ασφαλιστικός σύμβουλος (insurance consultant) 
 
Ορισμός 
 
Ασφαλιστικός σύμβουλος σύμφωνα με το άρθρο 168 είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ως 
κύρια δραστηριότητα την άσκηση συγκεκριμένων εργασιών διαμεσολάβησης έναντι προμήθειας ή αμοιβής 
εκ μέρους μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.  
 
Ο Έφορος Ασφαλίσεων δύναται να καθορίζει ή να οριοθετεί τις κύριες δραστηριότητες και παράλληλα 
εφαρμόζεται το άρθρο 173 που επιβάλλει ως αποκλειστικό σκοπό την άσκηση εργασιών διαμεσολάβησης. 
 
Εργασίες συμβούλου 
 
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δύναται να ασκεί τις εξής εργασίες διαμεσολάβησης: 
 

(i) Παρουσιάζει και επεξηγεί, για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τις οποίες ενεργεί, 
ασφαλιστικές συμβάσεις. 

(ii) Εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση ασφαλιστικού συμβούλου, εισπράττει τα οφειλόμενα 
ασφάλιστρα και τα αποδίδει στη δικαιούχο ασφαλιστική επιχείρηση. 

 
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν δικαιούται: 
 

(i) Να προπαρασκευάζει ασφαλιστικές συμβάσεις. 
(ii) Να υπογράφει ασφαλιστικές συμβάσεις. 
(iii) Να προσυπογράφει ασφαλιστικές συμβάσεις. 
(iv) Να προβαίνει σε διακανονισμό απαιτήσεων σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. 

 
Από τη διατύπωση του άρθρου φαίνεται ότι ο ασφαλιστικός σύμβουλος δικαιούται να ασκεί μόνο 
προπαρασκευαστικές εργασίες διαμεσολάβησης και δεν δικαιούται να συνάπτει ασφαλιστικές συμβάσεις. 
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος παρουσιάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα, μπορεί να βοηθήσει στη συμπλήρωση 
της πρότασης ασφάλισης και φέρνει σε επαφή τον ενδιαφερόμενο πελάτη με την ασφαλιστική επιχείρηση.  
 
Ο νόμος τηρεί σιγή ως προς το αν ο ασφαλιστικός σύμβουλος δικαιούται να παρέχει στους ασφαλισμένους 
βοήθεια ή συμβουλή κατά τη διάρκεια της ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την 
έλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.  
 
Σύμβαση ασφαλιστικού συμβούλου 
 
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να έχει γραπτή σύμβαση με μια ή περισσότερες ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις στην οποία διαλαμβάνονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων μερών. 
 
Σύμφωνα με τον κανονισμό 45 στη σύμβαση καθορίζονται τουλάχιστον, όπου εφαρμόζεται – 
 

(i) Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του ασφαλιστικού συμβούλου και ειδικότερα οι 
όροι συνεργασίας με την ασφαλιστική επιχείρηση. 

(ii) Οι κλάδοι ασφάλισης στους οποίους δικαιούται να διεξάγει εργασίες διαμεσολάβησης. 
(iii) Η δυνατότητα είσπραξης ασφαλίστρων, τηρουμένων των διατάξεων του κανονισμού 49. 
(iv) Ο τρόπος αμοιβής του ασφαλιστικού συμβούλου.. 
(v) Οι προϋποθέσεις τερματισμού της σύμβασης. 

 
Στη σύμβαση πρέπει να αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις του ασφαλιστικού συμβούλου έναντι της 
ασφαλιστικής επιχείρησης, των ασφαλισμένων και των προσώπων που επιθυμούν να συνάψουν ασφάλιση 
και της εν γένει εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του. 
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Η νομική θέση του ασφαλιστικού συμβούλου 
 
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος κατά νόμο είναι αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής επιχείρησης, όπως είναι και ο 
ασφαλιστικός πράκτορας. Μπορεί να καταστεί αντιπρόσωπος του ενδιαφερόμενου πελάτη π.χ. όταν 
συμπληρώνει την πρόταση ασφάλισης εκ μέρους του. Η βασική διαφορά των δύο είναι ότι ο ασφαλιστικός 
πράκτορας δεν έχει περιορισμούς από το νόμο ως προς τις εργασίες διαμεσολάβησης που ασκεί ενώ ο 
ασφαλιστικός σύμβουλος δεν δικαιούται να συνάπτει ασφαλιστικές συμβάσεις εκ μέρους της ασφαλιστικής 
εταιρείας την οποία εκπροσωπεί. 
 
Η πληρεξουσιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα βέβαια μπορεί να περιορίζεται από τη σύμβασης 
πρακτόρευσης και στην πράξη είναι περιορισμένος ο αριθμός των ασφαλιστικών πρακτόρων που έχουν 
πληρεξουσιότητα σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης εκτός από την έκδοση καλυπτικού σημειώματος για 
μηχανοκίνητα οχήματα. 
 
Η κατηγορία των ασφαλιστικών συμβούλων δεν φαίνεται να ήταν απαραίτητη για τους σκοπούς της 
ρύθμισης του επαγγέλματος. Οι εν λόγω διαμεσολαβητές θα μπορούσαν να εγγραφούν ως πράκτορες και 
να αφεθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να περιορίσουν την πληρεξουσιότητά τους ανάλογα με την 
πολιτική της κάθε μιας. 
 
 
(ε) Συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος (tied insurance consultant) 
 
Ορισμός 
 
Συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί συγκεκριμένες 
εργασίες διαμεσολάβησης έναντι προμήθειας ή αμοιβής πέραν της κύριας επαγγελματικής δραστηριότητάς 
του και συμπληρωματικά προς αυτή για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσοτέρων 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων νοουμένου ότι οι ασφαλιστικές καλύψεις τους δεν είναι ανταγωνιστικές. 
 
Οι εργασίες διαμεσολάβησης θεωρούνται συμπληρωματικές προς την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα 
όταν η ασφάλιση αποτελεί συμπλήρωμα των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της 
κύριας δραστηριότητας. Ο Έφορος Ασφαλίσεων δύναται να εκδίδει οδηγίες για τον χαρακτηρισμό των 
εργασιών διαμεσολάβησης ως συμπληρωματικών της κύριας δραστηριότητας. 
 
Ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης 
για λογαριασμό της οποίας ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης. 
 
Εργασίες συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου 
 
Ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος δικαιούται να παρουσιάζει και επεξηγεί ασφαλιστικές 
συμβάσεις. 
 
Δεν δικαιούται: 
 

(i) Να υπογράφει ασφαλιστικές συμβάσεις. 
(ii) Να εισπράττει τα οφειλόμενα ασφάλιστρα. 
(iii) Να προβαίνει σε διακανονισμό απαιτήσεων σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. 
(iv) Να προπαρασκευάζει ασφαλιστικές συμβάσεις. 
(v) Να προσυπογράφει ασφαλιστικές συμβάσεις. 

 
Ο Έφορος Ασφαλίσεων δύναται να επιτρέψει σε συνδεδεμένους ασφαλιστικούς συμβούλους να 
προσυπογράφουν κατ’ εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλιστικών συμβάσεων. 
 
Από τη διατύπωση του άρθρου φαίνεται ότι ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος δικαιούται να ασκεί 
μόνο προπαρασκευαστικές εργασίες διαμεσολάβησης και δεν δικαιούται να συνάπτει ασφαλιστικές 
συμβάσεις. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος παρουσιάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα, μπορεί να βοηθήσει στη 
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συμπλήρωση της πρότασης ασφάλισης και φέρνει σε επαφή τον ενδιαφερόμενο πελάτη με την ασφαλιστική 
επιχείρηση.  
 
Ο νόμος τηρεί σιγή ως προς το αν ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος δικαιούται να παρέχει στους 
ασφαλισμένους βοήθεια ή συμβουλή κατά τη διάρκεια της ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης και 
ιδιαίτερα μετά την έλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. 
 
Σύμβαση συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου 
 
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να έχει γραπτή σύμβαση με την ασφαλιστική επιχείρηση, στην οποία 
διαλαμβάνονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. 
 
Σύμφωνα με τον κανονισμό 47 στη σύμβαση καθορίζονται τουλάχιστον, όπου εφαρμόζεται – 
 

(i) Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου και 
ειδικότερα οι όροι συνεργασίας  με τον ασφαλιστική επιχείρηση. 

(ii) Οι κλάδοι ασφάλισης στους οποίους δικαιούται να διεξάγει εργασίες διαμεσολάβησης. 
(iii) Τυχόν δυνατότητα προσυπογραφής συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλιστικών συμβάσεων, εφόσον 

επιτρέπεται με οδηγία του Εφόρου. 
(iv) Ο τρόπος αμοιβής του ασφαλιστικού συμβούλου.. 
(v) Οι προϋποθέσεις τερματισμού της σύμβασης. 

 
Στη σύμβαση πρέπει να αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις του ασφαλιστικού συμβούλου έναντι της 
ασφαλιστικής επιχείρησης, των ασφαλισμένων και των προσώπων που επιθυμούν να συνάψουν ασφάλιση 
και της εν γένει εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του. 
 
Σύγκριση με τη Οδηγία 2002/92ΕΚ 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του προοιμίου ο ορισμός του «συνδεδεμένου ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή» δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν παραπλήσιες έννοιες σχετικά με τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι, ενώ δρουν για λογαριασμό και εξ ονόματος μιας ασφαλιστικής 
επιχείρησης υπό την πλήρη ευθύνη της, είναι εξουσιοδοτημένοι να εισπράττουν ασφάλιστρα υπό τους 
όρους χρηματοοικονομικής εγγύησης που προβλέπει η Οδηγία. 
 
Στην Κύπρο οι κλασσικοί συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι χρηματοοικονομικοί 
οργανισμοί (τράπεζες και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα) οι οποίοι εισπράττουν τα ασφάλιστρα για 
λογαριασμό της ασφαλιστικής επιχείρησης. Η απαγόρευση είσπραξης ασφαλίστρων του άρθρου 168 (5) θα 
μπορούσε να διαγραφεί για να συνάδει ο νόμος με την επικρατούσα εμπορική πρακτική και χωρίς να 
παραβιάζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 
 
Η Οδηγία αναγνωρίζει δύο είδη συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (άρθρο 2.7): 
 

(i) Κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ ονόματος και για 
λογαριασμό ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσοτέρων της μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 
εφόσον τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, αλλά το οποίο δεν 
εισπράττει ούτε τα ασφάλιστρα ούτε τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη και ενεργεί υπό την 
πλήρη ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορούν εκάστη εξ 
αυτών. 

(ii) Κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η οποία είναι 
συμπληρωματική προς την κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα, όταν η ασφάλιση αποτελεί 
συμπλήρωμα των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια της εν λόγω κύριας 
απασχόλησης, το οποίο ενεργεί υπό την ευθύνη μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
για τα προϊόντα που αφορούν εκάστη εξ αυτών, και το οποίο δεν εισπράττει ούτε τα ασφάλιστρα 
ούτε τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη. 

 
Ο κυπριακός νόμος στο άρθρο 168Α αναγνωρίζει μόνο το δεύτερο είδος συνδεδεμένου ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή και μάλιστα προβλέπει ότι ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης, 
κάτι που η Οδηγία προβλέπει μόνο για την πρώτη κατηγορία. Στα πλαίσια της εναρμόνισης της νομοθεσίας 
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με το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αναγνωρίζει και το πρώτο είδος 
συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, δηλαδή εκείνου του οποίου η ασφάλιση δεν αποτελεί 
συμπλήρωμα των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχει. 
 
Νομική θέση του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου 
 
Ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος κατά νόμο είναι και αυτός αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής 
επιχείρησης που μπορεί να καταστεί και αντιπρόσωπος του ενδιαφερόμενου πελάτη όταν συμπληρώνει την 
πρόταση ασφάλισης εκ μέρους του. Η πληρεξουσιότητά του περιορίζεται σημαντικά από το νόμο όπως και 
του ασφαλιστικού συμβούλου.  
 
Οι βασικές διαφορές του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου από τις άλλες κατηγορίες αντιπροσώπων 
της ασφαλιστικής επιχείρησης (πρακτόρων και συμβούλων) είναι ότι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση δεν 
είναι η αποκλειστική ή κύρια δραστηριότητά του και η ανάληψη της ευθύνης για τις ενέργειές του από την 
ασφαλιστική επιχείρηση που εκπροσωπεί. 
 
 
(στ) Σχόλια - Παρατηρήσεις 
 
Υπεράριθμες κατηγορίες διαμεσολαβητών 
 
Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι πέντε κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι περισσότερες απ’ 
όσες χρειάζεται η Κύπρος. Οι παραδοσιακοί πράκτορες είναι βέβαια απαραίτητοι. Οι μεσίτες είναι 
κατηγορία που ανθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω της εξειδίκευσης στις ασφαλίσεις γενικής φύσεως και 
θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να αναπτυχθεί και στην Κύπρο. Οι συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές είναι ευρωπαϊκός θεσμός χρήσιμος για κυρίως για εναλλακτικά κανάλια διανομής, αλλά 
χρειάζεται εναρμόνιση με την Οδηγία και αρμοδιότητα είσπραξης των ασφαλίστρων. 
 
Οι μεσάζοντες είναι κατηγορία που είναι καταδικασμένη να φθίνει. Εφόσον τα προσόντα και τα άλλα 
προαπαιτούμενα για την αδειοδότηση των μεσαζόντων είναι τα ίδια όπως και εκείνα των πρακτόρων, ο 
διαμεσολαβητής θα προτιμά να έχει απευθείας επαφή με την ασφαλιστική επιχείρηση με αυξημένες 
προμήθειες παρά μέσω πράκτορα με μειωμένες προμήθειες. Θα μπορούσε να γίνει σκέψη να καταργηθεί η 
κατηγορία των μεσαζόντων. Όσοι απλώς διανέμουν διαφημιστικά φυλλάδια και φέρνουν σε επαφή τον 
ενδιαφερόμενο πελάτη με άλλο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή θα παραμένουν εκτός του εποπτικού δικτύου. 
Όσοι επιθυμούν να συμπεριφέρονται πιο επαγγελματικά θα μπορούσαν να καταταχθούν ως συνδεδεμένοι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. 
 
Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, παρόλον που έχουν εύηχο επαγγελματικό τίτλο, από νομική άποψη είναι είδος 
αντιπροσώπου υποδεέστερο του ασφαλιστικού πράκτορα. Ο νόμος επιτρέπει στο μεν πράκτορα να 
διενεργεί όλες τις εργασίες διαμεσολάβησης χωρίς περιορισμό, στο δε σύμβουλο απαγορεύει τη σύναψη 
ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους ασφαλιστικής επιχείρησης. Και πάλιν σημειώνεται ότι τα προσόντα και 
τα άλλα προαπαιτούμενα είναι τα ίδια με εκείνα του πράκτορα. Θα μπορούσε να γίνει σκέψη να 
καταργηθεί και αυτή η κατηγορία των ασφαλιστικών συμβούλων και να αδειοδοτηθούν είτε ως πράκτορες 
είτε ως συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ανάλογα με την περίπτωση. 
 
Υπογραφή και προσυπογραφή ασφαλιστικής σύμβασης 
 
Ο νόμος επιτρέπει στους πράκτορες να προσυπογράφουν ασφαλιστικές συμβάσεις, τηρεί σιγή όσον αφορά 
τους μεσίτες και απαγορεύει στους μεσάζοντες, τους συμβούλους και τους συνδεδεμένους συμβούλους να 
υπογράφουν ή να προσυπογράφουν ασφαλιστικές συμβάσεις. 
 
Τα σχετικά άρθρα αναφέρονται στην υπογραφή ή προσυπογραφή της ασφαλιστικής σύμβαση ως να ήταν 
εργασίες διαμεσολάβησης. Όμως η υπογραφή ή προσυπογραφή είναι μια τυπική διαδικασία που δεν 
συγκαταλέγεται στον ορισμό των εργασιών διαμεσολάβησης στο ερμηνευτικό άρθρο ούτε της Οδηγίας 
ούτε και του Νόμου. Εξάλλου δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης 
εφόσον όπως είδαμε πιο πάνω με βάση το νόμο και τη νομολογία αυτή μπορεί να συναφθεί είτε προφορικά 
είτε γραπτά. Απλώς αν είναι γραπτή, θα πρέπει να υπογραφεί από το πρόσωπο στο οποίο η ασφαλιστική 
επιχείρηση έχει παραχωρήσει εξουσιοδότηση (power of attorney) υπογραφής των ασφαλιστηρίων της. 
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Παρόλον που ο νόμος απαγορεύει την υπογραφή ασφαλιστικής σύμβασης σε ορισμένες κατηγορίες 
διαμεσολαβητών όλως παραδόξως δεν τους απαγορεύει την προφορική σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης. 
 
Θα ήταν αρκετό για το νόμο να προβλέπει ότι ο πράκτορας δύναται να συνάπτει ασφαλιστικές συμβάσεις 
με τρίτα μέρη για λογαριασμό ασφαλιστικής επιχείρησης και ότι οι μεσάζοντες, οι σύμβουλοι και οι 
συνδεδεμένοι σύμβουλοι δεν δικαιούνται να συνάπτουν ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό 
ασφαλιστικής επιχείρησης.  
 
Κατά την άποψη του γράφοντος η έκταση της πληρεξουσιότητας θα έπρεπε να αφεθεί στη διακριτική 
εξουσία της ασφαλιστικής επιχείρησης που είναι ο αντιπροσωπευόμενος στη σύμβαση αντιπροσώπευσης. 
Η έκταση της πληρεξουσιότητας δεν θα πρέπει να είναι το κριτήριο διαφοροποίησης των κατηγοριών των 
διαμεσολαβητών. Το βασικό αποδεκτό κριτήριο είναι το κατά πόσο αντιπροσωπεύουν την ασφαλιστική 
εταιρεία ή τον ενδιαφερόμενο πελάτη / ασφαλισμένο. 
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
 
(α) Διάπραξη αστικού αδικήματος 
 
Η επαγγελματική ευθύνη του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή καταρχήν μπορεί να προκύψει από τη 
διάπραξη αστικού αδικήματος. Ο κάθε επαγγελματίας, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών, σύμφωνα με το άρθρο 51(2) του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου (που κωδικοποιεί το 
κοινό δίκαιο) οφείλει να επιδεικνύει επιμέλεια κατά το χειρισμό των υποθέσεων του πελάτη του: 
 
«51 (2) Υποχρέωση να μην επιδεικνύεται αμέλεια υφίσταται στις πιο κάτω περιπτώσεις, δηλαδή – 
(ε) Πρόσωπο που ασκεί με αμοιβή ή άλλως πως επάγγελμα, επιτήδευμα ή ασχολία ή παρέχει υπηρεσίες σε 
άλλο πρόσωπο υπέχει τέτοια υποχρέωση έναντι κάθε προσώπου επί του οποίου ή επί της ιδιοκτησίας του 
οποίου ασκεί το επάγγελμα, επιτήδευμα ή ασχολία ή προς τον οποίο παρέχει την υπηρεσία.» 
 
Ο ορισμός της επαγγελματικής αμέλειας βρίσκεται στο άρθρο 51(1) του Νόμου: 
 
«51(1) Αμέλεια συνίσταται – 
(β) στην παράλειψη καταβολής τέτοιας δεξιότητας ή επιμέλειας για την άσκηση επαγγέλματος, επιτηδεύματος 
ή ασχολίας όπως ένα λογικό συνετό πρόσωπο, που έχει τα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού, 
επιτηδεύματος ή ασχολίας θα κατέβαλλε υπό τις περιστάσεις και στην πρόκληση ζημιάς εξαιτίας αυτής.» 
 
Εναπόκειται στον ενάγοντα να αποδείξει τα τρία συστατικά στοιχεία του αδικήματος: 

• ότι ο εναγόμενος επαγγελματίας υπείχε υποχρέωση επιμέλειας έναντι του ενάγοντος, 
• ότι ο εναγόμενος επαγγελματίας παρέβη την υποχρέωση αυτή, και 
• ότι, ως συνέπεια της παράβασης, ο ενάγων υπέστη ζημιά. 

 
 
(β) Παράβαση συμβατικού όρου 
 
Επαγγελματική ευθύνη μπορεί να προκύψει και από την παράβαση όρου της σύμβασης μεταξύ του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και της ασφαλιστικής εταιρείας ή του πελάτη. Οι πράκτορες για παράδειγμα  
έχουν σύμβαση  πρακτόρευσης με την ασφαλιστική εταιρεία ενώ οι μεσίτες ασφαλίσεων μπορεί να έχουν 
γραπτή ή προφορική συμφωνία με τον πελάτη. Υπάρχουν τρία συστατικά στοιχεία για τη σύναψη έγκυρης 
σύμβασης:  

• πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μερών (προσφορά και αποδοχή), 
• πρέπει να υπάρχει πρόθεση τα μέρη να είναι νομικά δεσμευμένα, και 
• τα μέρη πρέπει να παράσχουν αντιπαροχή. 

 
Κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών εμπεριέχει σιωπηρό όρο ότι ο επαγγελματίας θα ασκεί λογική 
επιμέλεια και δεξιότητα κατά την παροχή των υπηρεσιών. Αν η παράλειψη να ασκηθεί λογική επιμέλεια 
και δεξιότητα προκαλεί ζημιά, ο πελάτης μπορεί να εναγάγει τον επαγγελματία για αμέλεια.  
 
 
(γ) Συντρέχουσα ευθύνη για παράβαση σύμβασης και για αστικό αδίκημα 
 
Τα αγγλικά δικαστήρια έχουν λάβει τη θέση ότι ο απαιτητής μπορεί να δικαιούται να απολαύσει τη 
θεραπεία είτε δυνάμει της σύμβασης είτε δυνάμει της διάπραξης αστικού αδικήματος, ανάλογα με το ποια 
είναι πλεονεκτικότερη γι’ αυτόν (Henderson & Others v. Merret Syndicates Ltd (1994)).  
 
Η θέση αυτή υιοθετήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στην υπόθεση ΛΑΪΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΛΤΔ και BELVESTICO TRADING LTD, Πολιτική Έφεση Αρ. 11964 ημερ. 08.12.2006, όπου η τράπεζα 
δυνάμει πλαστού φαξ παρέδωσε μετρητά από το λογαριασμό μιας υπεράκτιας εταιρείας σε κάποιο 
άγνωστο. Στην απόφαση του Εφετείου αναφέρονται και τα εξής: 
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«….το πρωτόδικο Δικαστήριο ….. έκρινε …. ότι η εφεσείουσα (η τράπεζα) είχε παραβεί τις 
συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι της εφεσίβλητης (της υπεράκτιας εταιρείας), με την έννοια ότι δεν 
είχε επιδείξει, ως είχε συμβατική υποχρέωση, τη δέουσα λογική φροντίδα, προσοχή και επιδεξιότητα, 
η οποία θα έπρεπε, υπό τις περιστάσεις, να επιδειχθεί από ένα λογικό τραπεζίτη, με αποτέλεσμα η 
εφεσίβλητη να απολέσει και/ή υποστεί ζημιά ύψους $141.000. Διαζευκτικά, το πρωτόδικο δικαστήριο 
έκρινε ότι οι ενέργειες και/ή παραλείψεις των υπαλλήλων της εφεσείουσας, ΜΥ1 και ΜΥ2, 
συνιστούσαν αμέλεια η οποία, εφόσον έλαβε χώρα στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, 
καθιστούσε την εφεσείουσα εκ προστήσεως υπεύθυνη έναντι της εφεσίβλητης για τη ζημιά, ύψους 
$141.000, που της προκλήθηκε. Συνακόλουθα, το πρωτόδικο δικαστήριο εξέδωσε απόφαση υπέρ της 
εφεσίβλητης για $141.000 πλέον νόμιμο τόκο, έξοδα και ΦΠΑ. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Ο τελευταίος λόγος έφεσης είναι ότι εσφαλμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο, από τη στιγμή που η σχέση 
των διαδίκων ήταν συμβατή, έκρινε ότι η εφεσίβλητη δεν όφειλε να επιλέξει στο στάδιο της ακρόασης 
και/ή έστω στο τελευταίο της στάδιο, ήτοι κατά τις αγορεύσεις, ποια από τις δύο διαζευκτικές 
αξιώσεις, ήτοι εκείνη της παράβασης συμβάσεως ή εκείνη της αμέλειας επιθυμούσε να προωθήσει. Το 
δε Δικαστήριο δεν εδικαιούτο να δώσει θεραπεία στην εφεσίβλητη με βάση και τις δύο αξιώσεις. 
 
Το πρωτόδικο Δικαστήριο υιοθέτησε τη θέση ότι το κοινοδίκαιο δεν αρνείται την ύπαρξη 
συντρέχουσας ευθύνης για παράβαση συμβάσεως και, παράλληλα, για αστικό αδίκημα στηριζόμενο 
στην απόφαση της Βουλής των Λόρδων στην υπόθεση Henderson & Others v. Merret Syndicates 
Ltd……………. 
 
Και αυτός ο λόγος είναι αβάσιμος. Στην προκειμένη περίπτωση, η εφεσίβλητη δεν βάσισε την αξίωσή 
της έναντι της εφεσείουσας στο αστικό αδίκημα της αμέλειας κατά τρόπο που θα της επέτρεπε να 
παραγκωνίσει ή αποφύγει την οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα απαλλαγής της εφεσείουσας από την 
πράξη ή παράλειψη που θα συνιστούσε το αδίκημα της αμέλειας. Η εφεσίβλητη βάσισε την αξίωσή 
της στη θέση ότι η εφεσείουσα παρέβηκε τις συμβατικές της υποχρεώσεις λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών της που συνιστούσαν αμέλεια της έναντι της εφεσίβλητης, αμέλεια για την οποία η 
εφεσείουσα δεν απαλλασσόταν από τις συμβατικές ρήτρες απαλλαγής. Παράλληλα, η εφεσίβλητη 
βάσισε την αξίωσή της και στο αστικό αδίκημα της αμέλειας. Πέτυχε σε όλα τα σημεία.» 

 
 
(δ) Ευθύνη προς τρίτους 
 
Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, όπως και κάθε άλλος επαγγελματίας, δεν υπέχει απλώς καθήκον 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση με τον πελάτη του, αλλά υπέχει δυνητικά 
και καθήκον προς τρίτους ιδιαίτερα σε σχέση με αμελείς / ανακριβείς δηλώσεις που προκαλούν οικονομική 
ζημιά (Hedley Byrne & Co v. Heller & Partners Ltd (1963)). Όμως, αν δοθεί συμβουλή σε τρίτο μέρος με 
ρητή αποποίηση της ευθύνης, τότε δεν μπορεί να καταλογιστεί ευθύνη στον επαγγελματία. 
 
Η αρχή της Hedley Byrne αναφέρθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στην πολιτική έφεση Premier 
Chemical Co Ltd και 1. Τράπεζα Κύπρου Λτδ 2. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (1998) 1 ΑΑΔ 1951. Το 
σχετικό απόσπασμα έχει ως εξής: 
 

«Σύμφωνα με την αρχή αυτή, αν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του ένα πρόσωπο ζητήσει 
πληροφορίες ή συμβουλές από ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν υπέχει έναντι του συμβατική ή άλλη 
ευθύνη να του δώσει πληροφορίες ή συμβουλές, κάτω από τέτοιες συνθήκες που ένας λογικός 
άνθρωπος θα έπρεπε εύλογα να γνωρίζει ότι του δίδεται εμπιστοσύνη, ότι, δηλαδή, εκείνος που 
επιζητεί τις πληροφορίες ή τις συμβουλές βασίζεται στην εξειδικευμένη κατάρτιση και κρίση του, και 
αποφασίζει να παράσχει τις πληροφορίες ή τις συμβουλές, χωρίς να καθιστά σαφές ότι πληροφορεί ή 
συμβουλεύει χωρίς ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης, τότε το πρόσωπο αυτό έχει νομική υποχρέωση 
να επιδείξει την υπό τις περιστάσεις απαιτούμενη επιμέλεια προτού δώσει τις απαντήσεις του. Η δε 
τυχόν παράλειψή του να επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια στοιχειοθετεί το αδίκημα της αμέλειας αν, 
λόγω των απαντήσεων που έδωσε, το άλλο άτομο ενήργησε με αποτέλεσμα να υποστεί οικονομική 
απώλεια.» 
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Στην υπόθεση Punjab National Bank v de Boinville & Others (1992) το δικαστήριο έκρινε ότι η τράπεζα 
μπορούσε να κινήσει αγωγή για αμέλεια εναντίον των ασφαλειομεσιτών έστω και αν δεν ήταν η ίδια 
ασφαλισμένη στο συγκεκριμένο ασφαλιστήριο – ήταν απλώς εκδοχέας του ασφαλιστηρίου. 
 
(ε) Αποζημιώσεις 
 
Όταν διαπράττεται ένα αστικό αδίκημα, το πρόσωπο που υφίσταται βλάβη ή ζημιά δικαιούται να 
αναζητήσει αποζημιώσεις από τον αδικοπραγούντα (άρθρο 3 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου). Το 
δικαστήριο επιδικάζει αποζημιώσεις που αποσκοπούν στο να θέσουν το ζημιωθέν μέρος πίσω στη θέση που 
ήταν πριν να διαπραχθεί το αστικό αδίκημα. 
 
Σε περίπτωση παράβασης της σύμβασης, ο ζημιωθείς συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα αποζημίωσης από τον 
υπαίτιο αντισυμβαλλόμενο (άρθρο 73 του περί Συμβάσεων Νόμου). Το δικαστήριο επιδικάζει 
αποζημιώσεις που αποσκοπούν στο να θέσουν το ζημιωθέν μέρος στην ίδια θέση που θα ήταν αν το υπαίτιο 
μέρος είχε εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κατά την έκταση που αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 
την πληρωμή χρημάτων. 
 
Κατά την επιμέτρηση των αποζημιώσεων υπερισχύει η αρχή ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να είναι λογικές. 
 
 
(στ) Περιορισμός της επαγγελματικής ευθύνης  
 
Καταρχήν η επαγγελματική ευθύνη του κάθε επαγγελματία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών, είναι απεριόριστη. Ο επαγγελματίας που προκαλεί ζημιά σε κάποιο πελάτη του ή τρίτο 
υπέχει ευθύνη από κοινού και κεχωρισμένως, δηλαδή μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει ολόκληρη την 
αποζημίωση που επιδικάζει το δικαστήριο για αποκατάσταση της ζημιάς ανεξάρτητα από την ευθύνη και 
άλλων προσώπων για τέτοια ζημιά. 
 
Σύμφωνα με τον περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο του 1996 ρήτρα που 
αποκλείει ή περιορίζει κατά τρόπο ανάρμοστο τα δικαιώματα του πελάτη σε περίπτωση μη πλήρους ή 
μερικής ή πλημμελούς εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις συμβατικές υποχρεώσεις εκ μέρους του 
προμηθευτή, θεωρείται καταχρηστική. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
 
(α) Η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας 
 
Ο διαμεσολαβητής έχει καθήκον να επιλέξει ασφαλιστική εταιρεία που είναι φερέγγυα και ικανή να 
πληρώνει τις απαιτήσεις όταν καταστούν οφειλόμενες και να συνεχίζει να παραμένει οικονομικά εύρωστη. 
 
Η πιο σημαντική απόφαση για το θέμα αυτό είναι η Osman v J Ralph Moss Ltd (1970), όπου οι 
διαμεσολαβητές ασφάλισαν το αυτοκίνητο του πελάτη τους με μια ασφαλιστική εταιρεία της οποίας η 
δεινή οικονομική κατάσταση ήταν καλά γνωστή στους ασφαλιστικούς κύκλους κατά το κρίσιμο χρόνο. Η 
ασφαλιστική εταιρεία μπήκε σε διαδικασία εκκαθάρισης και το μόνο προληπτικό μέτρο που πήραν οι 
διαμεσολαβητές ήταν να αποστείλουν επιστολή στον πελάτη τους με την εισήγηση να ασφαλιστεί αλλού. 
Όμως, ο πελάτης δεν γνώριζε να διαβάζει αγγλικά. Στη συνέχεια ο πελάτης ενεπλάκη σε ατύχημα και 
καταδικάστηκε για οδήγηση χωρίς ασφάλεια. Το δικαστήριο βρήκε τους διαμεσολαβητές ενόχους αμέλειας 
και επιδίκασε στον πελάτη το ασφάλιστρο που πλήρωσε, το πρόστιμο που του είχε επιβληθεί και διάφορα 
άλλα έξοδα. Τα ποσά που επιδικάστηκαν ήταν οι λογικά προβλεπτές συνέπειες της παράβασης των 
διαμεσολαβητών να πληροφορήσουν τον πελάτη ότι μετά τη διάλυση της ασφαλιστικής εταιρείας 
παρέμεινε ανασφάλιστος. 
 
Στην αυστραλέζικη υπόθεση Lewis v Tressider Andrews Associates (1987) δόθηκε σύσταση στον 
αυστραλό μεσίτη θαλάσσιων ασφαλίσεων από άγγλο διαμεσολαβητή για πιθανό ασφαλιστή στο Λονδίνο. 
Επίσης εξασφάλισε τις οικονομικές καταστάσεις της ασφαλιστικής εταιρείας αλλά δεν είχε την ικανότητα 
να τις μελετήσει. Αν είχε τέτοια ικανότητα, θα αντιλαμβανόταν ότι απαιτείτο λεπτομερής εξέταση διότι 
ήταν προφανώς ύποπτες. Αντί να προβεί σε ενδελεχή έλεγχο τοποθέτησε την ασφάλιση του πελάτη του 
στην εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία. Ο πελάτης υπέστη ζημιά και η ασφαλιστική εταιρεία δεν 
ανταποκρίθηκε. Το γεγονός ότι στηρίχθηκε στη σύσταση του άγγλου διαμεσολαβητή δεν ήταν αρκετό για 
να απαλλάξει τον αυστραλό μεσίτη από την ευθύνη.  
 
Οι διαμεσολαβητές υπέχουν επαγγελματική ευθύνη ακόμη και όταν ο ασφαλισμένος δίνει οδηγίες για 
τοποθέτηση της ασφάλισης σε συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία και έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν 
τον ασφαλισμένο για οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέρχονται σε γνώση τους. Δεν μπορούν να απεκδυθούν 
την ευθύνη για μεταγενέστερη αφερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρείας ισχυριζόμενοι ότι ενήργησαν 
μόνο ως μεσάζοντες εκπληρώνοντας την επιθυμία του ασφαλισμένου. 
 
Η αντιμετώπιση αυτή των δικαστηρίων είναι λογική εφόσον οι πελάτες δεν έχουν ακριβή εικόνα της 
ασφαλιστικής αγοράς ενώ από την άλλη οι διαμεσολαβητές ως επαγγελματίες οφείλουν να αξιολογούν την 
ασφαλιστική αγορά. Η ευθύνη των διαμεσολαβητών είναι αυξημένη διότι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 
που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στους πελάτες, π.χ. αν μια ασφαλιστική εταιρεία επιδεικνύει συστηματικά 
απροθυμία να πληρώνει απαιτήσεις. Κατά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι 
διαμεσολαβητές θα πρέπει να επανεξετάσουν την ποιότητα του κάθε ασφαλιστή, ειδικά αν έχει υποδειχθεί 
από τον ασφαλισμένο. Βέβαια, ο διαμεσολαβητής δεν θα είναι υπόλογος στον ασφαλισμένο όπου μπορεί να 
αποδείξει ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες καταδείκνυαν ότι ο ασφαλιστής ούτε ήταν αφερέγγυος ούτε 
φαινόταν ότι δεν θα είχε την ικανότητα να αντιμετωπίσει μελλοντικές απαιτήσεις. 
 
 
(β) Συμπλήρωση Πρότασης Ασφάλισης – Αποκάλυψη Ουσιωδών Γεγονότων 
 
Ο διαμεσολαβητής οφείλει να εξακριβώσει τις ασφαλιστικές ανάγκες του πελάτη και να επιδείξει δεξιότητα 
και επιμέλεια κατά την εξασφάλιση της ασφαλιστικής κάλυψης. Η συμπλήρωση της πρότασης ασφάλισης 
είναι μια πράξη στην αλυσίδα της διαμεσολάβησης κατά την οποία ο διαμεσολαβητής, αν δεν λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ως επαγγελματίας, παραμένει εκτεθειμένος. Οι προτάσεις ασφάλισης είναι πολύπλοκα 
έγγραφα και συνήθως ο διαμεσολαβητής συμπληρώνει την πρόταση εκ μέρους του προτείνοντος ρωτώντας 
τις ερωτήσεις και καταγράφοντας τις απαντήσεις πάνω στην πρόταση ασφάλισης. Όταν συμπληρωθεί την 
υπογράφει ο προτείνων.  
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Προβλήματα παρουσιάζονται όταν ο διαμεσολαβητής εισάγει ανακρίβειες κατά τη συμπλήρωση της 
πρότασης ασφάλισης. Τέτοιες ανακρίβειες μπορούν να παρουσιαστούν με διάφορους τρόπους, όπως: 
 

• Να δοθούν ορθές πληροφορίες στο διαμεσολαβητή, ο οποίος όμως παραλείπει να τις καταγράψει 
με ακρίβεια. 

• Να συμπληρώσει την πρόταση ασφάλισης ο διαμεσολαβητής βασιζόμενος στις δικές του γνώσεις 
και να τη δώσει να την υπογράψει ο προτείνων. Οι απαντήσεις είναι ανακριβείς ή ατελείς και ο 
προτείνων παραλείπει να τις ελέγξει ή τις ελέγχει χωρίς να παρατηρήσει τα λάθη. 

• Ο διαμεσολαβητής ζητά από τον προτείνοντα να υπογράψει μια κενή πρόταση ασφάλισης, την 
οποία συμπληρώνει εκ των υστέρων με ανακρίβειες στηριζόμενος σε δική του γνώση ή από 
πληροφορίες που παρέσχε ο προτείνων. 

• Ο διαμεσολαβητής ερμηνεύει εσφαλμένα μια ερώτηση την ώρα που τη θέτει στον προτείνοντα. 
Παρόλον που ο προτείνων απαντά επακριβώς την ερώτηση όπως είχε ερμηνευθεί – και η απάντηση 
καταγράφεται ορθά – παραλείπονται πληροφορίες που ζητά η ασφαλιστική εταιρεία μέσω της 
συγκεκριμένης ερώτησης. 

 
Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να επικαλεστεί τις ανακρίβειες ή ατελείς απαντήσεις στην πρόταση 
ασφάλισης και να ακυρώσει το ασφαλιστήριο. Τότε ο ασφαλισμένος θα μπορεί να ζητήσει θεραπεία μόνο 
εναντίον του διαμεσολαβητή.  
 
Ο βασικός κανόνας είχε καθιερωθεί πολύ ενωρίς στην υπόθεση Newsholme Brothers v Road Transport 
and General Insurance Co Ltd (1929) όπου ο διαμεσολαβητής ενεργούσε ως αντιπρόσωπος της 
ασφαλιστικής εταιρείας. Ο προτείνων του είχε παράσχει ορθές πληροφορίες αλλά ο διαμεσολαβητής 
κατέγραψε ανακριβείς απαντήσεις σε τρεις ερωτήσεις. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από την ασφαλιστική 
εταιρεία και εκδόθηκε ασφαλιστήριο. Όταν υποβλήθηκε απαίτηση, ο ασφαλιστής ακύρωσε την κάλυψη για 
παράβαση δεσμευτικού όρου. Το Εφετείο έκρινε ότι την ώρα που ο διαμεσολαβητής συμπλήρωνε την 
πρόταση ασφάλισης ενεργούσε ως αντιπρόσωπος του προτείνοντος και δικαιολόγησε την απόφασή του ως 
εξής: 
 

«Αν οι απαντήσεις είναι αναληθείς, και (ο αντιπρόσωπος) το γνωρίζει, διαπράττει απάτη που 
αποκλείει τη γνώση του να θεωρείται γνώση της ασφαλιστικής εταιρείας. Αν οι απαντήσεις είναι 
αναληθείς, αλλά δεν το γνωρίζει, δεν αντιλαμβάνομαι πως έχει γνώση που μπορεί να καταλογιστεί ως 
γνώση της ασφαλιστικής εταιρείας. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκω μεγάλη δυσκολία να αντιληφθώ πως 
ένας άνθρωπος που έχει υπογράψει, χωρίς να το διαβάσει, ένα έγγραφο που γνωρίζει ότι είναι 
πρόταση για ασφάλιση, και που περιέχει δηλώσεις πραγματικά αναληθείς, και μια υπόσχεση ότι είναι 
αληθείς, και τη βάση της σύμβασης, μπορεί να αποδράσει από τις συνέπειες της αμέλειάς του 
λέγοντας ότι το πρόσωπο από το οποίο ζήτησε να το συμπληρώσει εκ μέρους του είναι αντιπρόσωπος 
του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η πρόταση.» 

 
Στην πολύ γνωστή υπόθεση McNealy v. Pennine Insurance Co Ltd, West Lanc Insurance Brokers 
Limited and Carnell (1978) ο McNealy (ο ενάγων) αρχικά είχε υπηρετήσει στο ναυτικό όπου έμαθε να 
παίζει κιθάρα. Ύστερα από τη θητεία στο ναυτικό έκανε διάφορες δουλειές. Κατά τον κρίσιμο χρόνο το 
1971 ασχολείτο με επιδιορθώσεις οικοδομών και περιστασιακά απασχολείτο και ως κιθαρίστας σε 
ορχήστρα κρουαζιερόπλοιου. Ο McNealy ζήτησε από τους διαμεσολαβητές West Lanc (το δεύτερο 
εναγόμενο), να διευθετήσει ασφάλιση του αυτοκινήτου Triumph που μόλις είχε αγοράσει. Ο τρίτος 
εναγόμενος, ο μεσίτης ασφαλίσεων Carnell υπάλληλος των West Lanc, του συνέστησε την ασφαλιστική 
εταιρεία Pennine που πρόσφερε χαμηλά ασφάλιστρα σε ορισμένες κατηγορίες οδηγών.  
 
Η ασφαλιστική εταιρεία Pennine θεωρούσε ως μη αποδεκτό κίνδυνο ορισμένες κατηγορίες οδηγών, όπως 
πράκτορες στοιχημάτων, αναβάτες αλόγων και άλλους σχετιζόμενους με ιπποδρομίες, πλήρως ή μερικώς 
απασχολούμενους μουσικούς, δημοσιογράφους, φωτογράφους εφημερίδων, φοιτητές κλπ. Ο κατάλογος μη 
αποδεκτών κινδύνων περιλαμβανόταν στις οδηγίες για αποδοχή κινδύνων που είχε εκδώσει η ασφαλιστική 
εταιρεία προς τους διαμεσολαβητές και οι West Lanc γνώριζαν καλά αυτές τις εξαιρέσεις. Ο McNealy στην 
πρόταση ασφάλισης περιέγραψε τον εαυτό του μόνο ως επιδιορθωτή οικοδομών, παρόλον που ήταν και 
μερικώς απασχολούμενος μουσικός. 
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Ο McNealy, ως ασφαλισμένος πλέον, ενεπλάκη σε ατύχημα καθώς επέστρεφε από το κρουαζιερόπλοιο και 
υπέβαλε απαίτηση στην ασφαλιστική εταιρεία. Η απαίτηση απορρίφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία 
μόλις περιήλθε σε γνώση της ότι απασχολείτο μερικώς ως μουσικός. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η 
ασφαλιστική εταιρεία δεν είχε ευθύνη και ότι ευθύνη να καταβάλει αποζημιώσεις είχαν οι διαμεσολαβητές 
διότι παρέβησαν το καθήκον τους να επισύρουν την προσοχή του ασφαλισμένου στην εξαίρεση. Το 
ακόλουθο απόσπασμα από την απόφαση του Λόρδου Denning θεωρείται αυθεντία: 
 

«Μη έχοντας θεραπεία εναντίον της ασφαλιστικής εταιρείας, ο κύριος McNealy είπε, «Αν είναι έτσι, 
ασφαλώς, ο μεσίτης ασφαλίσεων, ο αντιπρόσωπός μου, έχει ευθύνη». Βεβαίως έχει ευθύνη. Ήταν 
σαφώς καθήκον του μεσίτη ασφαλίσεων να χρησιμοποιήσει όλη την λογική επιμέλεια να βεβαιωθεί 
ότι ο ασφαλισμένος κύριος McNealy ήταν σωστά καλυμμένος. Ένα προφανές μέτρο στην πορεία 
εκτέλεσης αυτού του καθήκοντος θα ήταν να πει στον κύριο McNealy: «Η Pennine δεν θα σε καλύψει 
αν είσαι πλήρως ή μερικώς απασχολούμενος μουσικός, πράκτορας στοιχημάτων, αναβάτης αλόγων ή 
οτιδήποτε έχει να κάνει με αγώνες ταχύτητας». Έπρεπε να διεξέλθει όλη τη λίστα με τον κύριο 
McNealy και να του πει: «Δεν θα γίνεις αποδεκτός αν εμπίπτεις σε μια από αυτές τις κατηγορίες, 
διότι αν εμπίπτεις, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να ακυρώσει την ασφάλιση». Φοβάμαι πως ο 
μεσίτης ασφαλίσεων δεν εκπλήρωσε το καθήκον του. Δεν διεξήλθε καθόλου εκείνη τη λίστα με τον 
κύριο McNealy. Απλώς το ρώτησε ποιο ήταν το επάγγελμά του, και ο κύριος McNealy είπε 
«επιδιορθωτής οικοδομών». Ο μεσίτης ασφαλίσεων έπρεπε να συνεχίσει και να ρωτήσει: «Ήσουν 
ποτέ ή είσαι πλήρως ή μερικώς απασχολούμενος μουσικός;», και η απάντηση βέβαια θα ήταν «Ναι». 
Με την απάντηση να είναι «Ναι», ο μεσίτης ασφαλίσεων θα έπρεπε να πει: Δεν αξίζει να 
προσπαθήσουμε να ασφαλιστείς με την Pennine. Καλύτερα να πας σε μια άλλη από τις εταιρείες που 
είναι έτοιμες να ασφαλίσουν πλήρως ή μερικώς απασχολούμενους μουσικούς, αλλά αυτό αναμφίβολα 
θα είναι με ψηλότερο ασφάλιστρο. Ο μεσίτης ασφαλίσεων δεν το έκανε αυτό καθόλου. Με άλλα 
λόγια, δεν έκανε εκείνο που ήταν λογικό, να μεριμνήσει να καλυφθεί σωστά ο κύριος McNealy». 

 
Στην υπόθεση Dunbar v A&B Painters Ltd and Economic Insurance Co Ltd and Whitehouse & Co 
(1986) η ασφαλισμένη εταιρεία ασχολείτο με εσωτερικές διακοσμήσεις και διέθετε ασφάλιση ευθύνης 
εργοδότη. Οι υφιστάμενοι ασφαλιστές ζήτησαν δραματικά αυξημένο ασφάλιστρο λόγω του επιβαρυμένου 
ιστορικού απαιτήσεων και οι ασφαλειομεσίτες Whitehouse τοποθέτησαν την ασφάλιση ευθύνης εργοδότη 
σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, την Economic Insurance. Η πρόταση ασφάλισης περιείχε ερώτηση κατά 
πόσο είχε ζητηθεί στο παρελθόν από τους προτείνοντες αυξημένο ασφάλιστρο και οι ασφαλειομεσίτες 
δήλωσαν ότι δεν είχε ζητηθεί ποτέ αυξημένο ασφάλιστρο από τους προτείνοντες. Όταν τραυματίστηκε από 
πτώση ένας εργάτης, οι ασφαλισμένοι εργοδότες αποζημίωσαν τον τραυματισθέντα εργάτη και κίνησαν 
αγωγή εναντίον της ασφαλιστικής εταιρείας για κάλυψη και εναλλακτικά εναντίον των ασφαλειομεσιτών 
για αποζημιώσεις. Το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ότι η ασφαλιστική εταιρεία είχε δικαίωμα να ακυρώσει 
εξ υπαρχής το ασφαλιστήριο λόγω ουσιώδους μη αποκάλυψης του γεγονότος ότι είχε ζητηθεί επαυξημένο 
ασφάλιστρο. Οι ασφαλειομεσίτες είχαν ευθύνη να αποζημιώσουν τους ασφαλισμένους εργοδότες. 
 
Στην υπόθεση Sharp v. Sphere Drake Insurance (The Moonacre) (1992) ένας πλούσιος συνταξιούχος που 
ζούσε στην Ισπανία αγόρασε ένα κότερο το οποίο κατά τη διάρκεια κάθε χειμώνα παρέμεινε παροπλισμένο 
(laid up). Στην πρόταση ασφάλισης υπήρχε ερώτηση κατά πόσο το κότερο θα χρησιμοποιείτο ως πλωτό 
σπίτι (houseboat). Ο διαμεσολαβητής (παραφράζοντας την ερώτηση) ρώτησε τον ασφαλισμένο αν σκόπευε 
να ζήσει πάνω στο κότερο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο ασφαλισμένος απάντησε «όχι», αλλά δεν του 
αποκάλυψε ότι εργοδοτούσε ένα ναύτη να κοιμάται στο κότερο κατά τη διάρκεια του παροπλισμού για 
σκοπούς ασφάλειας. Για να επισπεύσει την έκδοση του ασφαλιστηρίου, ο διαμεσολαβητής ζήτησε από μια 
υπάλληλό του που είχε το ίδιο επίθετο όπως τον ασφαλισμένο να υπογράψει την πρόταση ασφάλισης. 
Ύστερα από την έκδοση του ασφαλιστηρίου ξέσπασε πυρκαγιά και το κότερο καταστράφηκε ολοσχερώς.  
 
Ο ασφαλισμένος υπέβαλε απαίτηση και η ασφαλιστική εταιρεία την απέρριψε επί τη βάσει του ότι το 
κότερο χρησιμοποιείτο ως πλωτή κατοικία κατά παράβαση της εξαίρεσης του ασφαλιστηρίου και ότι δεν 
είχαν αποκαλυφθεί ουσιώδη γεγονότα. Ο ασφαλισμένος κίνησε αγωγή εναντίον της ασφαλιστικής 
εταιρείας και του διαμεσολαβητή. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν είχε 
υποχρέωση να αποζημιώσει λόγω του ότι το κότερο χρησιμοποιείτο ως πλωτό σπίτι, έστω και αν διαβιούσε 
σ’ αυτό ο ναύτης και όχι ο ιδιοκτήτης, και διότι δεν της αποκαλύφθηκε ουσιώδες γεγονός εφόσον ο 
διαμεσολαβητής απέκρυψε το γεγονός ότι η υπογραφή στην πρόταση ασφάλισης ήταν πλαστή. Ο 
διαμεσολαβητής, είχε επαγγελματικό καθήκον να συμβουλέψει τον ασφαλισμένο ότι η ασφαλιστική 
εταιρεία έπρεπε να ενημερωθεί αν θα διαβιούσε οποιοσδήποτε πάνω στο κότερο και να ρωτήσει επακριβώς 
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την ερώτηση της πρότασης ασφάλισης παρά να την παραφράζει με δικά του λόγια. Επίσης όφειλε να μη 
πλαστογραφήσει την υπογραφή του. Γι’ αυτούς τους λόγους ο διαμεσολαβητής είχε ευθύνη έναντι του 
ασφαλισμένου για τη ζημιά. 
 
Στην υπόθεση Fisk v. Brian Thornhill & Son (2007) οι πελάτες ανέθεσαν στο μεσάζοντα να ασφαλίσει μια 
μπυραρία κατασκευασμένη το δέκατο έκτο αιώνα από ξύλινο σκελετό και τοίχους από σοβατισμένα 
πλέγματα κλαδιών. Ο μεσάζων εξασφάλισε ευνοϊκή προσφορά από ασφαλειομεσίτη των Lloyds, η οποία 
όμως ίσχυε υπό την προϋπόθεση ότι η οικοδομή θα ήταν συνηθισμένης κατασκευής (standard construction) 
δηλαδή κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από «τούβλα, πέτρα, σχιστόλιθο και πλακάκια». Παρόλα αυτά ο 
μεσάζων συμβούλεψε τους πελάτες να αποδεχθούν την προσφορά. Συμπλήρωσε πρόταση ασφάλισης που 
είχε εκδοθεί από τον ασφαλειομεσίτη, δηλώνοντας ότι τα υποστατικά ήταν κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου 
από τούβλα, πέτρα και σκυρόδεμα και ότι δεν υπήρχαν άλλα ουσιώδη γεγονότα που να επηρέαζαν την 
ασφάλιση της περιουσίας. Επιπρόσθετα μια ερώτηση ως προς την κατασκευή της οροφής παρέμεινε 
αναπάντητο. Οι πελάτες υπέγραψαν την πρόταση ασφάλισης και ο μεσάζων την απέστειλε στον 
ασφαλειομεσίτη. Τον επόμενο χρόνο ο ασφαλειομεσίτης τοποθετούσε την εργασία του στην ασφαλιστική 
εταιρεία CNA Ltd παρά τους Lloyds. Ο ασφαλειομεσίτης απέστειλε στους πελάτες «ειδοποίηση 
ανανέωσης» που στην πραγματικότητα ήταν προσφορά από την CNA, παρόλον που αυτό δεν ήταν σαφές. 
Ο μεσάζων συμβούλεψε τους πελάτες να αναγράψουν «παρακαλώ ανανεώστε» και να την επιστρέψει στον 
ασφαλειομεσίτη. Ο ασφαλειομεσίτης διευθέτησε την ασφάλιση με την CNA και η κάλυψη παρασχέθηκε 
υπό την αίρεση της υποβολής ικανοποιητικής πρότασης ασφάλισης μέσα σε 30 ημέρες και περιείχε 
δεσμευτικό όρο (warranty) ότι η οικοδομή ήταν κατασκευασμένη από άφλεκτα υλικά. Δυο μέρες αργότερα 
η μπυραρία υπέστη σοβαρή ζημιά από πλημμύρα. Η πρόταση ασφάλισης συμπληρώθηκε βιαστικά από τον 
ασφαλειομεσίτη και υπογράφτηκε από τους πελάτες, δηλώνοντας ότι τα υποστατικά ήταν κατασκευασμένα 
από τούβλα, πέτρα ή σκυρόδεμα. Η CNA απέρριψε την απαίτηση λόγω παράβασης του δεσμευτικού όρου 
(warranty) του ασφαλιστηρίου και λόγω παραπλανητικής περιγραφής στην πρόταση ασφάλισης. 
 
Οι πελάτες κίνησαν αγωγή εναντίον του μεσάζοντα για αμέλεια καθώς επίσης εναντίον της ασφαλιστικής 
εταιρείας CNA για την απόρριψη της απαίτησης και εναντίον του ασφαλειομεσίτη για παράβαση 
καθήκοντος. Αργότερα απέσυραν την αγωγή εναντίον της ασφαλιστικής εταιρείας και του ασφαλειομεσίτη. 
Το 2006 οι πελάτες συμβιβάστηκαν με το μεσάζοντα με την πληρωμή αποζημίωσης £62,000 συν έξοδα. Ο 
μεσάζων τότε κίνησε αγωγή εναντίον του ασφαλειομεσίτη για συνεισφορά. Το Εφετείο επιδίκασε 25% 
συνεισφορά εναντίον του ασφαλειομεσίτη και υπέρ του μεσάζοντα. 
 
Στην κυπριακή υπόθεση Ανδρέας Κωνσταντίνου v. Ιωάννης Μέντζης, Πολιτική Έφεση Αρ. 11602, ημερ. 
28.09.2005 το δικαστήριο στηριζόμενο στη μαρτυρία βρήκε ότι ο ασφαλισμένος το 1996 είχε αναθέσει στο 
διαμεσολαβητή να ασφαλίσει το αυτοκίνητό του. Ο διαμεσολαβητής συμπλήρωσε την πρόταση ασφάλισης 
προς την ασφαλιστική εταιρεία Eurosure και ο ασφαλισμένος την υπόγραψε. Ο διαμεσολαβητής προώθησε 
την πρόταση ασφάλισης στη Eurosure η οποία εξέδωσε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το 1997 ο 
ασφαλισμένος έδωσε οδηγίες στο διαμεσολαβητή να ανανεώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ο 
ασφαλιστής συμπλήρωσε και υπέβαλε πρόταση ασφάλισης σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, τη Ledra. Το 
δικαστήριο δέχθηκε ότι την εν λόγω πρόταση ασφάλισης δεν την είχε υπογράψει ο ασφαλισμένος και ότι 
δεν μπορούσε να προσδιοριστεί ποιανού ήταν η υπογραφή δίπλα από τη φράση «υπογραφή προτείνοντα». 
Ο διαμεσολαβητής είχε καταχωρήσει στην πρόταση ασφάλισης ένα δυστύχημα αλλά παρέλειψε να 
αναφέρει άλλες προηγούμενες καταδίκες του ασφαλισμένου τις οποίες γνώριζε εφόσον οι απαιτήσεις προς 
τη Eurosure υποβάλλονταν μέσω του. Ο ασφαλισμένος ενεπλάκη σε νέο δυστύχημα και υπέβαλε απαίτηση 
στη Ledra για κάλυψη των ζημιών του αυτοκινήτου. Η Ledra απέρριψε την απαίτηση θεωρώντας ότι το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ήταν άκυρο λόγω απόκρυψης ουσιωδών γεγονότων, συγκεκριμένα των 
προηγούμενων ατυχημάτων και συναφών ποινικών καταδικών του ασφαλισμένου.  
 
Ο ασφαλισμένος τότε στράφηκε εναντίον του διαμεσολαβητή και ο πρωτόδικος δικαστής αποφάσισε ότι  
 

«… οι οδηγίες που δόθηκαν από τον ενάγοντα προς τον εναγόμενο ήταν σαφείς και ξεκάθαρες σε 
βαθμό που δεν άφηναν στον εναγόμενο κανένα περιθώριο δράσης κατά τη διακριτική του ευχέρεια. 
Αντί αυτών ο εναγόμενος προέβη στη σύναψη νέου ασφαλιστικού συμβολαίου με την εταιρεία Ledra. 
Κατά συνέπεια κρίνω ότι ο εναγόμενος με τη συμπεριφορά που επέδειξε παρέβη τις οδηγίες και τους 
όρους εντολής του ενάγοντα. Επιπρόσθετα κρίνω ότι η ως άνω συμπεριφορά του εναγόμενου 
σύμφωνα με τις αυθεντίες που παρέθεσα πιο πάνω συνιστά αμελή πράξη. 
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Επίσης κρίνω ότι συνιστά αμέλεια και η παράλειψη του εναγόμενου να συμπεριλάβει δεόντως στην 
πρόταση ασφάλισης τις προηγούμενες καταδίκες και τα δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκη ο 
ενάγοντας. Πιστεύω ότι όφειλε να γνωρίζει ως ασφαλιστικός αντιπρόσωπος ότι η ως άνω παράλειψη 
δυνατό να επηρέαζε τη νομική ισχύ του ρηθέντος ασφαλιστικού εγγράφου…. 
 
Με βάση τα όσα έχω αναφέρει πιο πάνω καταλήγω ότι η συμπεριφορά του εναγόμενου την οποία 
περιγράφω πιο πάνω πέραν του ότι συνιστά παράβαση καθήκοντος προς τον ενάγοντα, συνιστά 
συγχρόνως και αμέλεια." 
 

Το πρωτόδικο δικαστήριο επιδίκασε στον ασφαλισμένο ως αποζημίωση τη ζημία του αυτοκινήτου του 
£7.000 συν τόκους συν έξοδα. Το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση. 
 
 
(γ) Παροχή πληροφοριών και συμβουλών στον ασφαλισμένο για την κάλυψη 
 
Ο διαμεσολαβητής έχει καθήκον να επιδείξει δεξιότητα και επιμέλεια κατά την παροχή πληροφοριών και 
συμβουλών έτσι ώστε ο πελάτης να αντιληφθεί τους όρους που προτείνει ο ασφαλιστής.  
 
Στην υπόθεση Harvest Trucking Co Ltd v. PB Davis Insurance Services (1991) ο πελάτης ασχολείτο με 
οδικές μεταφορές και ο διαμεσολαβητής διευθέτησε για λογαριασμό του κάλυψη εμπορευμάτων υπό 
διαμετακόμιση. Το ασφαλιστήριο περιείχε ρήτρα ότι δεν θα γινόταν αποδεκτή απαίτηση σε περίπτωση που 
το όχημα δεν επιτηρείτο ατομικά. Κατά τη διάρκεια της νύκτας κλάπηκε το φορτηγό και τα εμπορεύματα 
από την αποθήκη του ασφαλισμένου. Ο ασφαλιστής, επικαλούμενος την εν λόγω ρήτρα, απέρριψε την 
απαίτηση. Ο ασφαλισμένος στράφηκε εναντίον του λόγω αμέλειας να εξασφαλίσει κατάλληλη κάλυψη και 
να τον ενημερώσει για τη ρήτρα «ατομικής επιτήρησης» και των συνεπειών της. Το δικαστήριο αποφάσισε 
ότι ο διαμεσολαβητής δεν έπρεπε μόνο να αποστέλλει πληροφορίες στον πελάτη του, αλλά επίσης έπρεπε 
να επισύρει την προσοχή του στις λεπτομέρειες του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της κάλυψης και 
ιδιαίτερα στην επίδραση οποιωνδήποτε σχετικών πρόσθετων πράξεων, όρων και προϋποθέσεων. Το εξής 
απόσπασμα της απόφασης είναι διαφωτιστικό: 
 

 «Η ακριβής έκταση των καθηκόντων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών πρέπει να εξαρτάται 
τελικά από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, περιλαμβανομένων των συγκεκριμένων 
οδηγιών που έχει λάβει από τον πελάτη του….Κανονικά δεν αποτελεί μέρος των καθηκόντων του 
μεσίτη να ερμηνεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στον πελάτη του, αλλά αυτό βέβαια δεν είναι 
καθολικός κανόνας. 
 
…Αν η μόνη ασφάλιση που ο διαμεσολαβητής είναι ικανός να εξασφαλίσει περιέχει ασυνήθιστες ή 
περιοριστικές πρόνοιες η εξαιρέσεις οι οποίες, αν δεν περιέλθουν σε γνώση του ασφαλισμένου, 
μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα να μη συνάδει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τις λογικές και 
γνωστές απαιτήσεις του πελάτη, το καθήκον που υπέχει ο αντιπρόσωπος, ήτοι να επιδείξει λογική 
επιμέλεια στα καθήκοντα που έχει αναλάβει, μπορεί κάτω από αυτές τις περιστάσεις να συνεπάγεται 
ότι ο διαμεσολαβητής πρέπει να φέρει ρητά σε γνώση του πελάτη την ύπαρξη των περιοριστικών 
προνοιών ή εξαιρέσεων, να συζητήσει μαζί του τη φύση του προβλήματος και να λάβει λογικά μέτρα 
είτε να εξασφαλίσει εναλλακτική ασφάλιση, αν υπάρχει διαθέσιμη, είτε εναλλακτικά να συμβουλέψει 
τον πελάτη του ως προς τον καλύτερο τρόπο ενέργειας έτσι ώστε οι επιχειρηματικές διαδικασίες του 
να συνάδουν με οποιεσδήποτε απαιτήσεις διατυπώνονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.» 

 
Στην υπόθεση Pangood v Barclay Brown (1999) οι ιδιοκτήτες ζήτησαν από τους διαμεσολαβητές να 
ασφαλίσουν τα υποστατικά τους που χρησιμοποιούνταν ως εστιατόριο, μπαρ και νυκτερινό κέντρο έναντι 
πυρκαγιάς. Το ασφαλιστήριο περιείχε μια συνηθισμένη ρήτρα για νυκτερινά κέντρα και δισκοθήκες 
(auditorium warranty) ότι ο ασφαλισμένος κάθε ημέρα ύστερα από το κλείσιμο του κέντρου θα εξετάζει τα 
υποστατικά για αναμμένα σπίρτα, τσιγάρα και άλλα υλικά, θα καθαρίζει τα τασάκια μεταφέροντας το 
περιεχόμενό τους σε μεταλλικά δοχεία με καπάκι και θα μεταφέρει τα δοχεία εκτός του κτιρίου. Η ρήτρα 
επίσης προβλέπει ότι θα υπογράφονται ημερήσιες αναφορές από τον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για την 
εξέταση και ότι οι αναφορές θα εξετάζονται μια φορά την εβδομάδα από τη διεύθυνση. Ύστερα από την 
έναρξη της ισχύος της ασφάλισης ξέσπασε πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιές £200,000. Οι ασφαλιστές 
απέρριψαν την απαίτηση με τον ισχυρισμό ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο που δεν είχε 
απομακρυνθεί και επομένως είχε παραβιαστεί η εν λόγω ρήτρα του ασφαλιστηρίου. Οι ιδιοκτήτες κίνησαν 
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αγωγή εναντίον των διαμεσολαβητών λόγω παράβασης του καθήκοντος άσκησης λογικής επιμέλειας και 
δεξιότητας και συγκεκριμένα διότι παρέλειψαν να συμβουλέψουν τους ιδιοκτήτες για την ύπαρξη της 
ρήτρας και των όρων της. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι ιδιοκτήτες είχαν στηριχθεί στην ειδικότητα των 
διαμεσολαβητών και η παράλειψη των διαμεσολαβητών ήταν η πραγματική αιτία της απώλειας τους. 
 
Στην υπόθεση JW Bollom & Co Ltd v. Byas Mosley & Co (2000) αποφασίστηκε ότι ο διαμεσολαβητής είχε 
καθήκον να λάβει λογικά μέτρα να βεβαιωθεί ότι ο πελάτης του αντιλήφθηκε σωστά την ασφαλιστική 
κάλυψη. H Bollom (η ασφαλισμένη εταιρεία) κατασκεύαζε μπογιές, μελάνια και παρόμοια υλικά και 
εγκατέστησε σύστημα συναγερμού πυρός στα υποστατικά της. Όμως ο συναγερμός συχνά κτυπούσε χωρίς 
λόγο και η ασφαλισμένη αποφάσισε να τον απενεργοποιήσει. Ενώ ήταν απενεργοποιημένος ο συναγερμός 
ξέσπασε πυρκαγιά και προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στα υποστατικά, τις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα 
και τα αποθέματα που υπολογίστηκαν σε £8 εκατομμύρια.  
 
Το ασφαλιστήριο περιείχε όρο προηγούμενο (condition precedent) της ευθύνης του ασφαλιστή ότι ο 
συναγερμός πυρός θα ήταν ενεργοποιημένος. Επίσης περιείχε το συνηθισμένο αναλογικό όρο σε σχέση με 
την υπασφάλιση. Ο Byas Mosley (ο διαμεσολαβητής) παρέλειψε να επισύρει την προσοχή της 
ασφαλισμένης στην ύπαρξη και τη σημασία της ρήτρας για συναγερμό. Επίσης παρέλειψε να την 
προειδοποιήσει ότι ήταν υπασφαλισμένη και ότι ο αναλογικός όρος θα την εμπόδιζε να αποζημιωθεί 
πλήρως για οποιαδήποτε απώλεια. 
 
Ο ασφαλιστής αρχικά απέρριψε την απαίτηση, αλλά τελικά συμφώνησε σε διακανονισμό και κατέβαλε £5 
εκατομμύρια στην ασφαλισμένη. Στη συνέχεια η ασφαλισμένη κίνησε αγωγή εναντίον του διαμεσολαβητή 
ισχυριζόμενη ότι αν αυτός δεν επιδείκνυε αμέλεια, η ασφαλισμένη θα ανακτούσε πλήρως τις ζημιές της 
από την ασφαλιστική εταιρεία. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο διαμεσολαβητής παρέβηκε το καθήκον του προς 
την ασφαλισμένη διότι δεν την προειδοποίησε για τις συνέπειες της παράλειψης να ενεργοποιείται ο 
συναγερμός και για το γεγονός ότι ήταν υπασφαλισμένη και επιδίκασε τη διαφορά στην ασφαλισμένη. 
 
Στην υπόθεση Arbory Group Ltd v West Craven Insurance Services (2007) ο ενάγων διέθετε εργοστάσιο 
κατασκευής αντικειμένων από υαλοβάμβακα και ανέθεσε στους διαμεσολαβητές να του εξασφαλίσουν 
ασφάλιση διακοπής εργασιών. Οι διαμεσολαβητές παρέλειψαν να ενημερώσουν τους πελάτες τους ότι ο 
υπολογισμός του μικτού κέρδους για σκοπούς ασφάλισης ήταν πολύ διαφορετικός από τον υπολογισμό του 
για τους σκοπούς της συνηθισμένης λογιστικής πρακτικής της επιχείρησης. Κατά τη συμπλήρωση της 
πρότασης ασφάλισης ο πελάτης ρώτησε το διαμεσολαβητή να του εξηγήσει τι σημαίνει ο όρος «μικτό 
κέρδος». Ο διαμεσολαβητής απάντησε ότι υπολογίζεται με την αφαίρεση από το κύκλο εργασιών του 
κόστους των πωλήσεων. Ο πελάτης, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της επιχείρησής του, υπολόγισε το 
ποσό του μικτού κέρδους στις £250,000 και το οποίο καταχώρησε ο διαμεσολαβητής στην πρόταση 
ασφάλισης χωρίς περαιτέρω ερωτήσεις. Αν ο διαμεσολαβητής εξηγούσε ότι ο υπολογισμός για σκοπούς 
ασφάλισης ήταν η αφαίρεση από τον κύκλο εργασιών του κόστους των υλικών, ο πελάτης θα κατέληγε στο 
ποσό του £1.000,000 που ήταν το σωστό μικτό κέρδος. Η κάλυψη για διακοπή εργασιών σε αυτό το ύψος 
ήταν άμεσα διαθέσιμη στην ασφαλιστική αγορά και μάλιστα το κόστος της δεν θα ήταν κατ’ ανάγκη 
ψηλότερο από το ασφάλιστρο που πληρώθηκε από τον πελάτη για το ένα τέταρτο του μικτού κέρδους. 
 
Στο εργοστάσιο ξέσπασε πυρκαγιά και όταν ο πελάτης υπέβαλε απαίτηση, αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε 
σοβαρή υπασφάλιση. Στην αγωγή εναντίον των διαμεσολαβητών το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι 
διαμεσολαβητές είχαν καθήκον να βεβαιωθούν ότι υπήρχε επαρκής κάλυψη διακοπής εργασιών που θα 
επέτρεπε στους ασφαλισμένους να ανακτήσουν τις ζημιές και να επανέλθουν το συντομότερο δυνατόν στο 
επίπεδο κερδοφορίας που είχαν πριν το επεισόδιο. Υπό τις περιστάσεις αυτού του τύπου κάλυψης, ήταν 
λογικά προβλεπτό ότι η παράλειψη να εξασφαλιστεί επαρκής κάλυψη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά 
την επικερδότητα της εταιρείας. Αν η επιχείρηση ασφαλιζόταν επαρκώς για σκοπούς διακοπής εργασιών, 
θα λάμβανε από τους ασφαλιστές ακόμη £388,280, ποσό που το δικαστήριο επιδίκασε ως αποζημιώσεις σε 
βάρος των διαμεσολαβητών και υπέρ των ασφαλισμένων. 
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(δ) Εξασφάλιση κατάλληλης κάλυψης 
 
Στην υπόθεση FNCB v. Barnett Devanney (1999) η FNCB (η τράπεζα) έδωσε οδηγίες στους 
διαμεσολαβητές (Barnett Devanney) να ασφαλίσουν ένα ακίνητο επί του οποίου ενέγραψαν υποθήκη για να 
παραχωρήσει δάνειο στον ιδιοκτήτη. Οι διαμεσολαβητές διευθέτησαν την ασφάλιση με την General 
Accident στο όνομα και των δύο, του ιδιοκτήτη και της τράπεζας, αλλά παρέλειψαν να ζητήσουν από την 
ασφαλιστική εταιρεία να επισυνάψει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ρήτρα υποθήκης ή ρήτρα μη ακύρωσης. 
Αυτές οι ρήτρες ήταν διαθέσιμες χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Το 1991 το ακίνητο καταστράφηκε από 
φωτιά. Η ασφαλιστική εταιρεία απέρριψε την απαίτηση τόσο έναντι του ιδιοκτήτη όσο και έναντι της 
τράπεζας επικαλούμενη διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων μη αποκάλυψη, παραπλανητική δήλωση και 
παράβαση όρων από τον ιδιοκτήτη όχι όμως από την τράπεζα. Η τράπεζα κίνησε αγωγή εναντίον της 
ασφαλιστικής εταιρείας και τελικά συμβιβάστηκε λαμβάνοντας μόνο μέρος της απαίτησης της. Στη 
συνέχεια στράφηκε εναντίον των διαμεσολαβητών αξιώνοντας αποζημιώσεις για αμέλεια και για παράβαση 
της σύμβασης λόγω της παράλειψης να διευθετήσουν σωστή ασφάλιση.  
 
Το Εφετείο έκρινε ότι οι διαμεσολαβητές παραλείποντας να ζητήσουν τη συμπερίληψη της ρήτρας 
υποθήκης, παρέλειψαν να τηρήσουν το επαγγελματικό επίπεδο ενός λογικού μεσίτη και παρέβησαν τα 
καθήκοντα επιμέλειας που όφειλαν στην τράπεζα τόσο δυνάμει της σύμβασης όσο και δυνάμει της 
νομοθεσίας περί αστικών αδικημάτων. Δέχθηκε ότι κάτω από τις περιστάσεις, αν είχε συμπεριληφθεί ρήτρα 
υποθήκης η ασφαλιστική εταιρεία θα πλήρωνε την απαίτηση της τράπεζας πλήρως και μέσα σε λογικό 
χρόνο για τρεις λόγος: 

• Πρώτο, η ρήτρα έδειχνε ότι η ασφαλιστική εταιρεία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ξεχωριστά την 
τράπεζα από τον ιδιοκτήτη. 

• Δεύτερο, η τράπεζα δεν ήταν η ίδια υπεύθυνη για τα γεγονότα που προκάλεσαν τις παραβάσεις των 
όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (αλλαγή στη χρήση, παράλειψη ειδοποίησης του 
ασφαλιστή). 

• Τρίτο, η τράπεζα ήταν καλός πελάτης και θα μπορούσε να υποτεθεί ότι η ασφαλιστική εταιρεία θα 
επιθυμούσε να διατηρήσει τις εργασίες της. 

 
Οι διαμεσολαβητές καταδικάστηκαν να καταβάλουν αποζημιώσεις στην τράπεζα ίσες με τη διαφορά 
μεταξύ της πλήρους ανάκτησης της ζημιάς της (£2,7 εκ. συν τόκους) και του ποσού που πλήρωσε η 
ασφαλιστική εταιρεία στα πλαίσια συμβιβασμού (£1,75 εκ.). 
 
Στην υπόθεση Talbot Underwriting Ltd v Nausch Hogan & Murray Inc. (2006) οι πλοιοκτήτες 
συμφώνησαν με το ναυπηγείο για τη συμπλήρωση εργασιών επί του πλοίου και έδωσαν οδηγίες στους 
εναγόμενους διαμεσολαβητές ΝΗΜ να εξασφαλίσουν ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου για την περίοδο 
των εργασιών εκ μέρους διαφόρων μερών περιλαμβανομένου του ναυπηγείου ως συνασφαλισμένου. Οι 
διαμεσολαβητές τοποθέτησαν 40% του κινδύνου με την ασφαλιστική εταιρεία Talbot του Λονδίνου, 35% 
στη Νορβηγία και 25% στη Ρωσία, χωρίς να δηλώσουν το ναυπηγείο ως συνασφαλισμένο. Το πλοίο ενόσω 
βρισκόταν στο ναυπηγείο υπέστη ζημιά που επισκευάστηκε από το ναυπηγείο. Το ναυπηγείο στη συνέχεια 
υπέβαλε απαίτηση για κάλυψη από τους ασφαλιστές. Η ασφαλιστική εταιρεία Talbot απέρριψε την 
απαίτηση εφόσον το ναυπηγείο δεν ήταν ασφαλισμένο πρόσωπο.  
 
Το ναυπηγείο τότε στράφηκε εναντίον του πλοιοκτήτη και των διαμεσολαβητών για παράλειψη να 
αγοράσουν κατάλληλη ασφάλιση. Οι πλοιοκτήτες αποζημίωσαν το ναυπηγείο και εκχώρησαν τα 
δικαιώματά τους στην Talbot η οποία κίνησε αγωγή εναντίον των διαμεσολαβητών για παράβαση 
καθήκοντος και αμέλεια κατά την τοποθέτηση της ασφάλισης. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι το ναυπηγείο 
υπέστη απώλεια (την ευκαιρία να ανακτήσει τις αποζημιώσεις από τους ασφαλιστές) ως αποτέλεσμα της 
παράλειψης των διαμεσολαβητών να συμπεριλάβουν το ναυπηγείο ως συνασφαλισμένο. Σύμφωνα με τη 
καθιερωμένη νομολογία είναι καθήκον των διαμεσολαβητών να εξασφαλίζουν, όσο είναι δυνατόν, 
ασφαλιστική κάλυψη που να ικανοποιεί σαφώς και επαρκώς τις ανάγκες των πελατών τους. 
 
Στην υπόθεση Great North Eastern Railway Ltd v JLT Corporate Risks Ltd (2006) η ενάγουσα GNER 
ήταν επιχείρηση που λειτουργούσε σιδηροδρόμους και ανέθεσε στους ασφαλειομεσίτες JLT να 
ανανεώσουν το ασφαλιστήριο διακοπής λειτουργίας μηχανημάτων και διακοπής εργασιών Το υφιστάμενο 
ασφαλιστήριο περιείχε μια ευρεία εξαίρεση ως εξής:  
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«Ζημιά ή συνεπακόλουθη απώλεια προκληθείσα από … εσφαλμένο ή ελαττωματικό σχεδιασμό, υλικά 
ή εργασία, ενυπάρχον ελάττωμα, άδηλο ελάττωμα, σταδιακή αλλοίωση, φυσική φθορά ή πάγο». 

 
Η GNER έδωσε οδηγίες στους JLT να διαπραγματευτούν μια πιο περιοριστική εξαίρεση και οι JLT 
απάντησαν γραπτώς στη GNER ότι η αναθεωρημένη κάλυψη θα περιελάμβανε μια περιορισμένη εξαίρεση 
ως εξής: 
 

«Ζημιά ή συνεπακόλουθη απώλεια προκληθείσα ή αποτελούμενη από … εσφαλμένη ή ελαττωματική 
εργασία, λειτουργικό λάθος ή παράλειψη εκ μέρους της GNER ή των εργοδοτουμένων της εκτός από 
οδηγούς ή φύλακες.» 

 
Στην πραγματικότητα η ασφαλιστική εταιρεία είχε ανανεώσει το ασφαλιστήριο με την αρχική ευρεία 
εξαίρεση και οι JLT δεν ενημέρωσαν τη GNER. Ύστερα από την ανανέωση οι JLT αλληλογραφούσαν με 
την ασφαλιστική εταιρεία για αναθεώρηση της εν λόγω εξαίρεσης. Τότε ένα τρένο εκτροχιάστηκε λόγω 
βλάβης σε ένα τροχό. Οι εργασίες της GNER διακόπηκαν και υπέστη σοβαρή απώλεια μικτού κέρδους 
κατά τον μήνα τον επόμενο του ατυχήματος.  
 
Η GNER κίνησε αγωγή στην ασφαλιστική εταιρεία, αλλά η αγωγή απορρίφθηκε διότι το δικαστήριο βρήκε 
ότι ίσχυε η αρχική ευρεία εξαίρεση. Επίσης η GNER κίνησε αγωγή εναντίον της εταιρείας που συντηρούσε 
τους τροχούς των τρένων και το δικαστήριο της επιδίκασε αποζημιώσεις ύψους £2,407,600. Στη συνέχεια η 
GNER κίνησε αγωγή εναντίον των ασφαλειομεσιτών JLT διεκδικώντας αποζημιώσεις £2,974,000 που ήταν 
η διαφορά μεταξύ του ποσού που ανέκτησε από τους συντηρητές και του ποσού που θα δικαιούταν από 
τους ασφαλιστές. Οι JLT παραδέχθηκαν ότι παρέβησαν το καθήκον τους διότι παρέλειψαν να 
εξασφαλίσουν την κάλυψη την οποία τους ανέθεσαν οι πελάτες να εξασφαλίσουν και διότι παραπλάνησαν 
τους πελάτες ότι είχαν εξασφαλίσει την κάλυψη ενώ δεν την είχαν εξασφαλίσει. Όμως, ισχυρίστηκαν ότι η 
απαίτηση της GNER είχε παραγραφεί και ότι η απαίτηση για επιπρόσθετες αποζημιώσεις αποτελούσε 
κατάχρηση διαδικασίας. Το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της GNER και συγκεκριμένα ότι οι JLT είχαν 
συνεχές καθήκον επιμέλειας να βεβαιώνονται ότι ικανοποιούνταν οι ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών 
της και να προειδοποιούν τους πελάτες αν δεν ικανοποιούνταν και ότι η GNER δεν εμποδιζόταν να 
αναζητήσει επιπρόσθετες αποζημιώσεις από τους JLT. 
 
Στην υπόθεση Standard Life Assurance Ltd v. Oak Dedicated Ltd and Aon Ltd and Reynolds Porter 
Chamberlain (2008) η ασφαλιστική εταιρεία Standard Life ενδιαφερόταν να προστατευθεί έναντι της 
ευθύνης της για απαιτήσεις που πιθανόν να προέκυπταν από τα προϊόντα της και αποτάθηκε στους μεσίτες 
ασφαλίσεων Aon. Οι Aon εξασφάλισαν κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης από ασφαλιστή με όριο ευθύνης 
£75 εκατομμύρια και αφαιρετέο ποσό £25 εκατομμύρια «για κάθε απαίτηση και/ή απαιτητή». Η Standard 
Life πράγματι παρέλαβε 97,000 απαιτήσεις που προέκυψαν από πώληση υπό ψευδείς, απατηλές ή 
παραπλανητικές δηλώσεις (mis-selling) συγκεκριμένων προϊόντων (επενδυτικών σχεδίων καθορισμένης 
λήξης για κάλυψη ενυπόθηκου δανείου) τα οποία απευθύνονταν σε καταναλωτές και αναγκάστηκε να 
πληρώσει πέραν των £100 εκατομμυρίων, παρόλον που καμιά απαίτηση από μόνη της δεν υπερέβαινε τις 
£10,000. Υπέβαλε απαίτηση για κάλυψη στον ασφαλιστή επαγγελματικής ευθύνης αλλά αυτός την 
απέρριψε.  
 
Η Standard Life στράφηκε εναντίον του ασφαλιστή και το δικαστήριο έκρινε ότι η πρόνοια της απαλλαγής 
δεν επέτρεπε τη σώρευση των απαιτήσεων από διαφορετικούς επενδυτές εναντίον της ασφαλιστικής 
εταιρείας. Δοθείσας της αξίας των κατ’ ιδίαν απαιτήσεων ήταν αδιανόητο ότι θα μπορούσε να 
ενεργοποιηθεί το ασφαλιστήριο. Όμως, αυτό συνεπαγόταν ότι οι μεσίτες ασφαλίσεων δεν είχαν διευθετήσει 
την κάλυψη όπως την απαιτούσε η Standard Life, δηλαδή που να επέτρεπε τη σώρευση των σχετικών 
απαιτήσεων οι οποίες εγείρονταν ατομικά από πολλούς επενδυτές. Ο δικαστής καταλήγοντας ότι οι Aon 
παρέβησαν τα καθήκοντά τους προς τη Standard Life είπε ότι «κανένας λογικά ικανός μεσίτης δεν θα 
μπορούσε να νομίζει ότι εκπληρώθηκαν σαφώς οι απαιτήσεις της Standard Life». Ο δικαστής 
ικανοποιήθηκε από τη μαρτυρία ότι η κάλυψη που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες της Standard 
Life θα μπορούσε εύκολα να αγοραστεί και, κάτω από τις συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο της 
τοποθέτησης της ασφάλισης το 1998, η κάλυψη πιθανόν να μπορούσε να τοποθετηθεί χωρίς τροποποίηση 
των όρων της ασφάλισης και μάλιστα με το ίδιο ασφάλιστρο. Η απόφαση είναι σημαντική και για το λόγο 
ότι ο δικαστής καθόρισε τα καθήκοντα του διαμεσολαβητή ως εξής: 
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1. Είναι καθήκον του διαμεσολαβητή να αναγνωρίσει και να συμβουλέψει τον πελάτη για τον τύπο 
και το πεδίο εφαρμογής της κάλυψης που χρειάζεται ο πελάτης και να ταιριάξει με όση ακρίβεια 
είναι δυνατόν την έκθεση των κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί μέσα στην επιχείρηση του πελάτη  
με τη διαθέσιμη κάλυψη. 

2. Αφού αναγνωρίσει τι κάλυψη χρειάζεται ο πελάτης, είναι καθήκον του διαμεσολαβητή να 
διευθετήσει ασφαλιστική κάλυψη που σαφώς ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις.  

3. Αν η κάλυψη που χρειάζεται ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμη, ο διαμεσολαβητής πρέπει να φροντίσει 
να βεβαιωθεί ότι ο πελάτης αντιλαμβάνεται σαφώς την ακριβή φύση του τι καλύπτεται και τι δεν 
καλύπτεται. 

4. Σε σχέση με την ετοιμασία του ασφαλιστηρίου, ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι προσεκτικός να 
βεβαιωθεί ότι η γλώσσα του ασφαλιστηρίου σαφώς αντιμετωπίζει τις ανάγκες του πελάτη. 

5. Τα καθήκοντα του διαμεσολαβητή κατά την ανανέωση υφιστάμενου ασφαλιστηρίου δεν είναι 
διαφορετικά από εκείνα κατά την αρχική τοποθέτηση, και σε κάθε ανανέωση ο διαμεσολαβητής 
πρέπει να βεβαιώνεται ότι η διευθετηθείσα κάλυψη ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη με τον πιο 
κατάλληλο τρόπο. 

 
 
(ε) Μεταφορά από ένα ασφαλιστή σε άλλο ασφαλιστή 
 
Η μεταφορά της ασφάλισης από μια ασφαλιστική εταιρεία σε άλλη πάντοτε εγκυμονεί κινδύνους. Ο 
διαμεσολαβητής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι η νέα κάλυψη δεν είναι υποδεέστερη της προηγούμενης και να 
ενημερώσει ανάλογα τον πελάτη του. 
 
Στην υπόθεση George Barkes (London) Ltd v LFC Insurance Group (2000) ο κύριος Barkes διευθύνων 
σύμβουλος των εναγόντων που ήταν τυπογράφοι έδωσε οδηγίες στον κύριο Clayton των εναγόμενων 
διαμεσολαβητών να ανανεώσουν την ασφάλιση των υποστατικών τους και των περιεχομένων τους. Οι 
διαμεσολαβητές εξασφάλισαν προσφορά από τους υφιστάμενους ασφαλιστές Commercial Union, αλλά οι 
τυπογράφοι ήταν δυσαρεστημένοι με το ύψος του ασφαλίστρου και έδωσαν οδηγίες στους διαμεσολαβητές 
να εξασφαλίσουν προσφορά από άλλο ασφαλιστή. Οι διαμεσολαβητές εξασφάλισαν προσφορά από τη 
Royal Insurance με σημαντικά χαμηλότερο ασφάλιστρο που θεωρήθηκε αποδεκτό από τους τυπογράφους. 
Το ασφαλιστήριο της Royal Insurance κάλυπτε ουσιαστικά παρόμοιους κινδύνους, αλλά εν αντιθέσει προς 
το ασφαλιστήριο της Commercial Union εξαιρούσε «εκτεταμένη κλοπή» δηλαδή κλοπή που δεν ήταν 
αποτέλεσμα εισόδου με βίαια και ισχυρά μέσα. Οι διαμεσολαβητές απέστειλαν πρόταση ασφάλισης της 
Royal Insurance στους τυπογράφους για συμπλήρωση. Το έντυπο ανέφερε ότι εξαιρείτο η εκτεταμένη 
κλοπή αλλά ο κύριος Barkes δεν εκτίμησε τη σημασία αυτής της πρόνοιας και οι διαμεσολαβητές δεν 
επέσυραν την προσοχή του σ’ αυτή. Οι τυπογράφοι συμπλήρωσαν την πρόταση ασφάλισης και η Royal 
Insurance εξέδωσε το ασφαλιστήριο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης κλάπηκε ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός από τα υποστατικά χωρίς παραβίαση, χωρίς είσοδο με βίαια και ισχυρά μέσα. Οι τυπογράφοι 
υπέβαλαν απαίτηση αλλά η Royal Insurance σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου την απέρριψε. Οι 
τυπογράφοι τότε κίνησαν αγωγή εναντίον των διαμεσολαβητών για αμέλεια λόγω παράλειψης να 
διευθετηθεί κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι διαμεσολαβητές ήταν 
αμελείς διότι η κάλυψη που διευθέτησαν διέφερε σημαντικά από εκείνη που ήταν διαθέσιμη από την 
Commercial Union. Παρά το λεκτικό στην πρόταση ασφάλισης της Royal Insurance, οι διαμεσολαβητές 
όφειλαν να επισύρουν την προσοχή των πελατών τους στην εξαίρεση αυτή. Το ακόλουθο απόσπασμα της 
απόφασης είναι σχετικό: 
 

«Κατά την άποψή μου, ο κύριος Barkes ανέθεσε στον κύριο Clayton να αναζητήσει τη διευθέτηση 
αποτελεσματική ασφάλιση με χαμηλότερο ασφάλιστρο επί τη βάσει του ότι θα έπρεπε πρώτα να 
επισύρει τη προσοχή του οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην κάλυψη. Όπως το βλέπω, δεν ήταν 
απλώς θέμα χαμηλότερου ασφαλίστρου: αν ο κύριος Barkes θα προέβαινε σε μια τεκμηριωμένη 
επιλογή κατά πόσο να αποδεχθεί το χαμηλότερο ασφάλιστρο που προσφέρθηκε από τη Royal 
Insurance, ήταν απλώς αναγκαίο για τον κύριο Clayton να του παρουσιάσει οποιεσδήποτε 
σημαντικές διαφορές μεταξύ του προηγούμενου ασφαλιστηρίου και του προτεινόμενου 
ασφαλιστηρίου, έτσι ώστε να επιτραπεί μια αληθινή σύγκριση. Όπως το έθεσε στην κατάθεσή του ως 
μάρτυρας ο κύριος Cohen, ο πραγματογνώμων που κλήθηκε εκ μέρους των εναγομένων, «Είναι 
καθήκον του μεσίτη να βεβαιωθεί ότι ο πελάτης αντιλαμβάνεται τις επιλογές». 
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Παρουσιάστηκε επαρκώς στον κύριο Barkes ο περιορισμός στην κάλυψη «Κατά παντός κινδύνου» 
που προηγουμένως ήταν διαθέσιμος με το προηγούμενο ασφαλιστήριο; Δεν πιστεύω ότι 
παρουσιάστηκε επαρκώς. Δεν μπορώ να αποδεχθώ τη μαρτυρία του κυρίου Clayton ότι έκανε αρκετά 
για να διαβιβάσει στον κύριο Barkes τι καλυπτόταν και τι δεν καλυπτόταν δυνάμει των αντιστοίχων 
ασφαλιστηρίων. Δεν έγινε καμία απόπειρα να επισύρει τη συγκεκριμένη προσοχή του κυρίου Barkes 
στην ερώτηση 9 στην πρόταση ασφάλισης σαν κάτι που έπρεπε να λάβει σοβαρά υπόψη του. Όπως το 
βλέπω, ο κύριος Clayton δεν έδωσε προειδοποίηση στον κύριο Barkes ότι συνομολογώντας το 
ασφαλιστήριο της Royal Insurance θα μπορούσε να απολέσει κάτι διαθέσιμο κάτω από το 
ασφαλιστήριο της Commercial Union. 
……………. 
Κατά την άποψή μου, επομένως, η απόκλιση από την προηγούμενη κάλυψη ήταν σημαντική και ο 
κύριος Clayton έσφαλε λόγω της παράλειψής του να δώσει στον κύριο Barkes επαρκείς πληροφορίες 
για να μπορέσει να προβεί σε τεκμηριωμένη επιλογή. Ακόμη δεδομένων των χρονικών πιέσεων που 
υπήρχαν τότε, ζυγίζοντας τα πράγματα θεωρώ ότι ο κύριος Clayton έπεσε κάτω από το επίπεδο που 
αναμένεται από ένα λογικά ικανό μεσίτη.» 

 
 
(στ) Ευθύνη από το χειρισμό απαιτήσεων 
 
Στην υπόθεση Alexander Forbes Europe Limited v SBJ Limited (2002) ο διαμεσολαβητής διευθέτησε ένα 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης για λογαριασμό του ομίλου εταιρειών Alexander 
Forbes. Επίσης εξασφάλισε άλλο ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης από άλλο ασφαλιστή για μια 
θυγατρική εταιρεία του ομίλου που παρείχε χρηματοοικονομικές συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων και 
συμβουλών για συνταξιοδοτικά προγράμματα. Το ασφαλιστήριο αυτό περιείχε αυστηρή ρήτρα άμεσης 
ειδοποίησης του ασφαλιστή για «οποιεσδήποτε περιστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την 
έγερση απαίτησης». Το Νοέμβριο του 1994 οι Alexander Forbes έστειλαν επιστολή στο διαμεσολαβητή με 
θέμα «η κάλυψη του ομίλου μας για λάθη και παραλείψεις» η οποία όμως περιείχε λεπτομέρειες ενός 
γραπτού παραπόνου που παρέλαβε σε σχέση με συμβουλή για συντάξεις. Ο διαμεσολαβητής ειδοποίησε 
τον ασφαλιστή του ομίλου αντί τον ασφαλιστή της θυγατρικής εταιρείας παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και δεν αντιλήφθηκε το λάθος του παρά μόνο όταν ήδη είχε εκπνεύσει η ισχύς του 
ασφαλιστηρίου της θυγατρικής εταιρείας. Δόθηκε καθυστερημένα ειδοποίηση στον ασφαλιστή της 
θυγατρικής εταιρείας, και ο ασφαλιστής αποδέχθηκε ευθύνη για τη συγκεκριμένη απαίτηση, αλλά δεν 
αποδέχθηκε την ειδοποίηση για περιστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την έγερση περαιτέρω 
απαιτήσεων αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα κάλυψης για μελλοντικές απαιτήσεις σε σχέση με συμβουλές 
για συντάξεις.  
 
Η ασφαλισμένη εταιρεία στράφηκε εναντίον του διαμεσολαβητή και το δικαστήριο έκρινε πως ο 
διαμεσολαβητής παρέλειψε να επιδείξει λογική φροντίδα και δεξιότητα εφόσον δεν διαβίβασε την 
απαίτηση στο σωστό ασφαλιστή. Ο δικαστής είπε μεταξύ άλλων: 
 

«Οι μεσίτες ασφαλίσεων οφείλουν καθήκοντα που επεκτείνονται πέραν εκείνων ενός ταχυδρομικού 
κιβωτίου. Ήταν καθήκον των μεσιτών ασφαλίσεων να κατέχουν καλά την προτεινόμενη ειδοποίηση, 
να την αξιολογήσουν και να βεβαιωθούν ότι οι πληροφορίες θα διαβιβάζονταν στο σωστό προορισμό, 
με το σωστό τρόπο. Όπως το έθεσε ο πραγματογνώμονας, χρειάζονταν στρατηγική για χειρισμό 
απαιτήσεων…» 

 
Ο δικαστής έκρινε πως ο διαμεσολαβητής στην υπόθεση αυτή είχε ευθύνη να αποζημιώσει την 
ασφαλισμένη εταιρεία για όλες τις απώλειες που είχε υποστεί λόγω της παράλειψής του να ειδοποιήσει 
έγκαιρα τον ασφαλιστή. 
 
 
(ζ) Ευθύνη μετά τον τερματισμό της σχέσης αντιπροσωπείας 
 
Στην υπόθεση Cherry v Allied Insurance Brokers (1997) οι ασφαλισμένοι εργοστασιάρχες είχαν 
εξασφαλίσει μέσω των ασφαλειομεσιτών ΑΙΒ ασφαλιστήριο διακοπής εργασιών. Στις 8 Ιουνίου 1974 οι 
εργοστασιάρχες ειδοποίησαν τους ΑΙΒ ότι είχαν αναθέσει την ασφάλιση σε άλλους ασφαλειομεσίτες και 
τους ζήτησαν να παύσουν να ενεργούν εκ μέρους τους από τις 19 Ιουνίου 1974. Επίσης ζήτησαν να 
ακυρωθεί το ασφαλιστήριο από την εν λόγω ημερομηνία εφόσον οι νέοι ασφαλειομεσίτες είχαν 
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εξασφαλίσει παρόμοια ασφάλιση με άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Στις 13 Αυγούστου 1974 οι 
εργοστασιάρχες έλαβαν ειδοποίηση ότι η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία δεν θα ακύρωνε το υφιστάμενο 
ασφαλιστήριο και ούτε θα επέστρεφε το ασφάλιστρο. Στις 15 Αυγούστου 1974 οι εργοστασιάρχες 
ακύρωσαν το ασφαλιστήριο με τους νέους ασφαλιστές χωρίς να ειδοποιήσουν τους ΑΙΒ. Στις 21 
Αυγούστου 1974 οι ΑΙΒ συμφώνησαν να ακυρώσουν το υφιστάμενο ασφαλιστήριο με την πρώτη 
ασφαλιστική εταιρεία αναδρομικά από την 19η Ιουνίου 1974, αλλά οι ΑΙΒ δεν ενημέρωσαν τους 
εργοστασιάρχες για την ακύρωση. Στις 29 Αυγούστου 1974 ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοστάσιο που 
προκάλεσε σοβαρή διακοπή εργασιών για την οποία οι εργοστασιάρχες δεν είχαν κάλυψη. Οι 
εργοστασιάρχες κίνησαν αγωγή εναντίον των ασφαλειομεσιτών ΑΙΒ για παράβαση σύμβασης ή αμέλεια. 
Το δικαστήριο αποφάσισε ότι λογικά οι εργοστασιάρχες πίστευαν ότι το αρχικό ασφαλιστήριο ήταν και θα 
παρέμεινε σε ισχύ και ότι στηρίχθηκαν σ’ αυτά που τους είπαν οι ΑΙΒ και ακύρωσαν το ασφαλιστήριο με 
τους νέους ασφαλιστές. Οι ΑΙΒ είχαν δώσει πληροφορίες μέσα στα πλαίσια των εξειδικευμένων γνώσεών 
τους και γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι εργοστασιάρχες θα ενεργούσαν με βάση αυτές τις 
πληροφορίες. Οι εργοστασιάρχες δικαιούνταν να αποζημιωθούν από τους ασφαλειομεσίτες ΑΙΒ το ποσό 
που θα ανακτούσαν δυνάμει του αρχικού ασφαλιστηρίου αν αυτό ήταν σε ισχύ στις 29 Αυγούστου 1974. 
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Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
 
(α) Υποχρεωτική ασφάλιση 
 
Στα πλαίσια εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο η ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης των 
διαμεσολαβητών έχει καταστεί υποχρεωτική. Σύμφωνα με το άρθρο 171 του Νόμου οι διαμεσολαβητές 
οφείλουν να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης που να καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο με τρέχοντα όρια €1.120.200 ανά απαίτηση και €1.680.300 συνολικά κατ’ 
έτος για όλες τις απαιτήσεις. 
 
 
(β) Ποιος είναι ο Ασφαλισμένος 
 
Την ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να την παράσχει ασφαλιστική εταιρεία που κατέχει άδεια άσκησης 
ασφαλιστικών εργασιών στον κλάδο γενικής φύσεως. Το ασφαλιστήριο σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί 
Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002 είναι το έγγραφο που 
εκδίδεται από ασφαλιστική εταιρεία και που αποδεικνύει τη σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως. Ο 
αντισυμβαλλόμενος της ασφαλιστικής εταιρείας συνήθως αποκαλείται «κάτοχος του ασφαλιστηρίου» 
(policyholder). 
 
Το ασφαλιστήριο θα πρέπει να καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη των εξής προσώπων που εμπίπτουν 
στον όρο «ασφαλισμένος» (insured): 
 
Ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου 
 
Ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου μπορεί να είναι: 

• αυτοεργοδοτούμενος διαμεσολαβητής (sole practitioner), ή  
• συνεταιρισμός διαμεσολαβητών (partnership), ή  
• εταιρεία διαμεσολαβητών (corporate body). 

 
Ο αυτοεργοδοτούμενος διαμεσολαβητής ασκεί το επάγγελμα στο όνομά του, ως άτομο. Η ευθύνη του είναι 
απεριόριστη και στις περιπτώσεις που υπέχει επαγγελματική ευθύνη τόσο η περιουσία του γραφείου του 
όσο και η προσωπική του περιουσία τίθενται σε κίνδυνο. 
 
Ο συνεταιρισμός είναι ομάδα προσώπων που διεξάγουν εργασίες (στην προκειμένη περίπτωση 
διαμεσολάβησης) από κοινού με σκοπό το κέρδος. Ο συνεταιρισμός δεν έχει ξεχωριστή νομική 
προσωπικότητα και έτσι στις περιπτώσεις που καταλογίζεται επαγγελματική ευθύνη στο συνεταιρισμό τόσο 
η περιουσία του συνεταιρισμού όσο και η περιουσία ενός εκάστου των συνεταίρων που φέρουν 
απεριόριστη ευθύνη τίθενται σε κίνδυνο. 
 
Η εταιρεία διαμεσολαβητών διαθέτει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα και το εταιρικό δίκαιο την 
αναγνωρίζει ως οντότητα ικανή να έχει δική της περιουσία, να συνομολογεί συμβάσεις και να διαπράττει 
αστικά αδικήματα, να ενάγει και να ενάγεται στα δικαστήρια. Η εταιρεία διαμεσολαβητών ευθύνεται για 
τις πράξεις και παραλείψεις των εργοδοτουμένων της (εκ προστήσεως) με βάση τόσο τον περί συμβάσεων 
νόμο όσο και τον περί αστικών αδικημάτων νόμο. Η ευθύνη της εταιρείας διαμεσολαβητών για τα χρέη και 
τις υποχρεώσεις της είναι απεριόριστη και έτσι σε περίπτωση που της καταλογίζεται επαγγελματική ευθύνη 
τίθενται σε κίνδυνο τα δικά της περιουσιακά στοιχεία. 
 
Οι συνέταιροι συνεταιρισμού διαμεσολαβητών 
 
Στην περίπτωση που ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία 
(συνεταιρισμός), οι συνέταιροι εμπίπτουν στον όρο «ασφαλισμένος». 
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Ορισμένες διατάξεις του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών 
Νόμου (Κεφ. 116) αφορούν την ευθύνη του οίκου («οίκος» είναι ο συλλογικός όρος των προσώπων που 
έχουν συστήσει συνεταιρισμό) και των ιδίων των συνεταίρων: 
 

Άρθρο 8: ο κάθε συνέταιρος είναι αντιπρόσωπος του οίκου και των άλλων συνεταίρων και οι πράξεις 
του κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών δεσμεύουν τον οίκο και τους συνεταίρους. 
 
Άρθρο 9: Πράξη ή έγγραφο που εκτελείται με την επωνυμία του οίκου δεσμεύει τον οίκο και όλους 
τους συνεταίρους. 
 
Άρθρο 12: Κάθε συνέταιρος είναι υπεύθυνος από κοινού με τους άλλους συνεταίρους για όλα τα χρέη 
και υποχρεώσεις του οίκου. 
 
Άρθρο 13: όταν οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη συνεταίρου προκαλεί απώλεια ή βλάβη σε 
τρίτο πρόσωπο, ο οίκος ευθύνεται στην ίδια έκταση που ευθύνεται ο αδικοπραγών συνέταιρος (Dubai 
Aluminium Co Ltd v. Salaam (2002). 
 
Άρθρο 15:οι συνέταιροι ευθύνονται από κοινού και κεχωρισμένως για τα αστικά αδικήματα που 
διαπράττει συνέταιρος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του οίκου. 

 
Συνεπώς αν ένας συνέταιρος δώσει αμελή επαγγελματική συμβουλή σε πελάτη του οίκου, όλοι οι 
συνέταιροι φέρουν ευθύνη προς τον πελάτη του οίκου για τη ζημιά που υπέστη λόγω της αμελούς 
συμβουλής. Εφόσον η ευθύνη είναι από κοινού και κεχωρισμένως, ο πελάτης μπορεί να εναγάγει ένα 
συνέταιρο για όλο το ποσό, ή να εναγάγει διάφορους συνεταίρους διαδοχικά μέχρι να ανακτήσει πλήρως τη 
ζημιά του. 
 
Όπως είναι γνωστό ο συνεταιρισμός δεν δημιουργεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο και, επομένως, ο κάθε 
συνέταιρος είναι υπεύθυνος μέχρι το τελευταίο σεντ της προσωπικής του περιουσίας για τα χρέη και τις 
υποχρεώσεις του συνεταιρισμού. Μόνο η ευθύνη των ετερόρρυθμων συνεταίρων είναι περιορισμένη αλλά 
πάντοτε πρέπει να υπάρχει ένας τουλάχιστον ομόρρυθμος συνέταιρος με απεριόριστη ευθύνη. 
 
Η κάλυψη αφορά καταρχήν την δική του προσωπική επαγγελματική ευθύνη του διαμεσολαβητή κατά την 
άσκηση του επαγγέλματος ενόσω είναι συνέταιρος στον οίκο. Επίσης καλύπτεται η ευθύνη του εκ 
προστήσεως για τις αμελείς πράξεις των εργοδοτουμένων του συνεταιρισμού κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. 
 
Οι διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας διαμεσολαβητών 
 
Οι διαμεσολαβητές μπορεί να υπηρετούν ως μέλη διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κάτω από την 
ομπρέλα της οποίας ασκούν το επάγγελμα. 
 
Η επαγγελματική ευθύνη που φέρει ως διαμεσολαβητής διαφέρει από την προσωπική ευθύνη που φέρει ως 
αξιωματούχος της εταιρείας. Με βάση το εταιρικό δίκαιο κάθε διοικητικός σύμβουλος έχει καθήκοντα 
πίστης και επιμέλειας: 

• να ασκεί τις εξουσίες του με καλή πίστη και για τους σκοπούς για τους οποίους του έχουν 
παραχωρηθεί, δηλαδή προς όφελος της εταιρείας ως σύνολο, 

• να μην περιέρχεται σε θέση που μπορεί να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των προσωπικών 
συμφερόντων του και των καθηκόντων του προς την εταιρεία, 

• να ασκεί τις εξουσίες του για πρέποντες σκοπούς, και 
• να μην προσπορίζεται κρυφό κέρδος. 

 
Ο κατάλογος των πιθανών απαιτητών εναντίον των διοικητικών συμβούλων περιλαμβάνει την ίδια την 
εταιρεία, τους άλλους μετόχους (με ατομική ή συλλογική ή παράγωγη αγωγή), τις δημόσιες αρχές, τους 
πιστωτές, τους ανταγωνιστές, τις δημόσιες αρχές. 
 
Ο διαμεσολαβητής που υπηρετεί ως διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας διαμεσολαβητών μπορεί να 
υπέχει επαγγελματική ευθύνη που οφείλεται σε δική του αμέλεια. Όσον αφορά την έκταση της 
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επαγγελματικής ευθύνης ενός διαμεσολαβητή που δραστηριοποιείται σε εταιρεία διαμεσολαβητών 
υπάρχουν διιστάμενες απόψεις. 
 
Η μια θεωρία είναι ότι δεν υπέχει επαγγελματική ευθύνη προκύπτουσα από αστικό αδίκημα παρά μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Η άποψη αυτή βασίζεται στην απόφαση Williams v. Natural Life Health Foods 
Ltd (1998) – που αφορούσε εμπορική εταιρεία δικαιόχρησης- όπου το δικαστήριο έκρινε ότι ο διοικητικός 
σύμβουλος μιας εταιρείας μπορεί να υπέχει ευθύνη για αμέλεια αν: 

• ανέλαβε προσωπική ευθύνη για τη συμβουλή, και 
• ο απαιτητής στηρίχτηκε σ’ αυτή την ανάληψη ευθύνης, και 
• η ενέργεια του απαιτητή να στηριχτεί σ’ αυτή την ανάληψη ευθύνης ήταν λογική. 

 
Η αντίθετη άποψη είναι ότι ο επαγγελματίας συνήθως ή πάντοτε θα υπέχει επαγγελματική ευθύνη προς 
τους πελάτες του με βάση τον περί αστικών αδικημάτων νόμο διότι τα δικαστήρια θα έβλεπαν τη νομική 
συμβουλή στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος με διαφορετικό φακό παρά τις παραστάσεις που 
γίνονται κατά τη διάρκεια εμπορικών διαπραγματεύσεων. 
 
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας διαμεσολαβητών θα πρέπει να εμπίπτουν στον όρο 
«ασφαλισμένος» και τότε η επαγγελματική ευθύνη τους θα καλύπτεται από το ασφαλιστήριο της εταιρείας 
διαμεσολαβητών. 
 
Η προσωπική ευθύνη που προκύπτει από αδικοπραγία διαπραχθείσα υπό την ιδιότητά του ως διοικητικός 
σύμβουλος της εταιρείας διαμεσολαβητών – που δεν είναι ευθύνη που προκύπτει κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος – δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης. Τέτοια ευθύνη μπορεί να 
καλυφθεί από το εξειδικευμένο ασφαλιστήριο διοικητικών συμβούλων και αξιωματούχων. 
 
Οι εργοδοτούμενοι του κατόχου του ασφαλιστηρίου  
 
Οι εργοδοτούμενοι του διαμεσολαβητή μπορεί να είναι αδειούχοι διαμεσολαβητές ή γραφείς. Σύμφωνα με 
την αγγλική νομολογία επαγγελματική ευθύνη φέρουν όχι μόνο οι προσοντούχοι αλλά και οι μη 
προσοντούχοι υπάλληλοι (Merrett v. John RH Babb (2001)). Η υπόθεση αυτή αφορούσε επιμετρητές, αλλά 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών. 
 
Η κάλυψη αυτή είναι απαραίτητη εφόσον ο εργοδοτούμενος μπορεί να φέρει ευθύνη ως αδικοπραγών 
έναντι του πελάτη που υπέστη ζημιά και δεν μπορεί να προβάλει ως υπεράσπιση το γεγονός ότι διέπραξε 
την πράξη ή παράλειψη αποκλειστικά υπό την ιδιότητά του ως εργοδοτούμενος άλλου και ότι, αν δεν 
υπήρχε η σύμβαση εργασίας, δεν θα έπραττε ότι έπραξε. 
 
Οι διευθύνοντες την εταιρεία διαμεσολαβητών 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Νόμου ο όρος «διευθύνοντες» σημαίνει: 

• τους διοικητικούς συμβούλους της εταιρείας περιλαμβανομένων και του εκτελεστικού προέδρου 
και του διευθύνοντος συμβούλου, 

• τον ανώτερο εκτελεστικό λειτουργό της εταιρείας, 
• το γενικό διευθυντή της εταιρείας, 
• οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που κατά την κρίση του Εφόρου, λόγω της φύσεως των καθηκόντων 

που ασκεί στην εταιρεία, είναι σε θέση να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την όλη πολιτική της 
εταιρείας. 

 
Η επαγγελματική ευθύνη των διευθυνόντων την εταιρεία διαμεσολάβησης καλύπτεται από το 
ασφαλιστήριο διότι οι διευθύνοντες θα είναι είτε διοικητικοί σύμβουλοι είτε εργοδοτούμενοι. Πρόβλημα θα 
υπάρχει αν δηλώνονται στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών ως διευθύνοντες την εταιρεία 
διαμεσολάβησης πρόσωπα που δεν είναι ούτε διοικητικοί σύμβουλοι ούτε εργοδοτούμενοι της εταιρείας. 
 
Ο κληρονόμος ή νόμιμος αντιπρόσωπος οποιουδήποτε ασφαλισμένου  
 
Στην περίπτωση που αποθνήσκει ή καθίσταται ανίκανος προς δικαιοπραξία ο ασφαλισμένος και η 
απαίτηση για αμελείς πράξεις ή παραλείψεις διαπραχθείσες πριν τον θάνατο ή την κήρυξη της 
ανικανότητας στρέφεται εναντίον της κληρονομίας ή της περιουσίας, ο διαχειριστής της περιουσίας του 
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αποθανόντος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος καθίστανται ασφαλισμένοι και μπορούν να ζητήσουν κάλυψη από 
την ασφαλιστική εταιρεία. 
 
 
(γ) Ποιες Επαγγελματικές Υπηρεσίες Καλύπτονται 
 
Καλύπτονται οι «εργασίες διαμεσολάβησης», όρος που σύμφωνα με το Νόμο σημαίνει την παρουσίαση, 
εισήγηση ή εκτέλεση εργασίας προπαρασκευαστικής για τη συνομολόγηση ασφαλιστικών συμβάσεων, ή τη 
συνομολόγηση τέτοιων συμβάσεων, ή τη βοήθεια για τη διαχείριση και εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων, 
ιδιαίτερα σε περίπτωση απαίτησης. 
 
 
(δ) Βασική Κάλυψη 
 
Η βασική κάλυψη αφορά την πληρωμή αποζημιώσεων από την ασφαλιστική εταιρεία εκ μέρους 
οποιουδήποτε ασφαλισμένου που προκύπτουν από απαίτηση για αδικοπραγία, δηλαδή πράξη, σφάλμα ή 
παράλειψη που εγείρει αστική ευθύνη του ασφαλισμένου.  
 
Το αντικείμενο της ασφάλισης είναι η κατά νόμο ευθύνη του ασφαλισμένου διαμεσολαβητή να καταβάλει 
αποζημιώσεις σε τρίτο μέρος. Θεωρητικά ο ασφαλιστής δεν έχει ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε 
πληρωμή μέχρις ότου βρεθεί ο ασφαλισμένος κατά νόμο υπόλογος να καταβάλει αποζημιώσεις. Με άλλα 
λόγια πριν να εκδοθεί δικαστική απόφαση εναντίον του ασφαλισμένου, δεν υπάρχει απώλεια που να έχει 
υποχρέωση να καλύψει ο ασφαλιστής. Στην πράξη, οι ασφαλιστές αναλαμβάνουν αμέσως ή όσο πιο νωρίς 
γίνεται το χειρισμό των απαιτήσεων εναντίον του ασφαλισμένου δυνάμει των όρων του ασφαλιστηρίου με 
σκοπό τον εξώδικο ή δικαστικό διακανονισμό της απαίτησης και δεν περιμένουν την έκβαση της 
δικαστικής μάχης για να εμπλακούν. 
 
Ο ασφαλιστής έχει υποχρέωση έναντι του ασφαλισμένου και όχι έναντι του τρίτου μέρους προς το οποίο 
είχε υποχρέωση ο ασφαλισμένος να μην επιδείξει αμέλεια. Το τρίτο μέρος που υποβάλλει απαίτηση 
εναντίον του ασφαλισμένου δεν είναι μέρος της σύμβασης ασφάλισης και δεν αποκτά οποιαδήποτε 
δικαιώματα δυνάμει αυτής. 
 
Η βασική κάλυψη αφορά την πληρωμή αποζημιώσεων και έτσι δεν περιλαμβάνει την πληρωμή προστίμων 
ή άλλων χρηματικών κυρώσεων. 
 
 
(ε) Επιπρόσθετες Καλύψεις 
 
Το ασφαλιστήριο μπορεί να περιλαμβάνει και αριθμό επιπρόσθετων καλύψεων, όπως οι ακόλουθες: 
 
Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης  
 
Υπό κανονικές συνθήκες οποιαδήποτε ειδοποίηση για απαίτηση πρέπει να δίνεται μέσα στην περίοδο 
ασφάλισης. Ο χρόνος υποβολής απαίτησης επεκτείνεται για συγκεκριμένη περίοδο πέραν της ημερομηνίας 
ακύρωσης ή μη ανανέωσης της περιόδου ασφάλισης στις περιπτώσεις που ο ασφαλιστής ακυρώνει ή δεν 
ανανεώνει το ασφαλιστήριο (όχι όμως για μη πληρωμή ή άλλη παράβαση των όρων του ασφαλιστηρίου). Η 
επέκταση αυτή δεν ισχύει αν έχει αντικατασταθεί η κάλυψη με άλλο ασφαλιστήριο. 
 
Απολεσθέντα Έγγραφα 
 
Ο ασφαλιστής καταβάλλει αποζημιώσεις για απώλεια ή καταστροφή εγγράφων που ανήκουν σε πελάτες 
μέχρι ένα καθορισμένο εσωτερικό όριο. Οι αποζημιώσεις περιλαμβάνουν και τα λογικά έξοδα για την 
αντικατάσταση ή αποκατάσταση τέτοιων εγγράφων. Για την επέκταση αυτή ισχύει συγκεκριμένο 
εσωτερικό όριο ευθύνης και αφαιρετέο ποσό. 
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Ο ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται για απαιτήσεις που προκύπτουν από φυσική φθορά ή σταδιακή αλλοίωση, 
σκώρο και παράσιτα, ή άλλα θέματα πέραν του ελέγχου του ασφαλιστή. Επίσης ισχύουν οι γενικές 
εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου για εσκεμμένες ή ανέντιμες ενέργειες. 
 
Δυσφήμηση  
 
Ο ασφαλιστής θα καταβάλει αποζημίωση για λίβελο ή προφορική δυσφήμηση από τον ασφαλισμένο που 
δεν διαπράχθηκε με πρόθεση. 
 
Πνευματική Ιδιοκτησία  
 
Ο ασφαλιστής θα καταβάλει αποζημίωση για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τον 
ασφαλισμένο. 
 
Παρουσία στο Δικαστήριο 
 
Ο ασφαλιστής καταβάλλει ημερήσια αποζημίωση για παρουσία στο δικαστήριο συνεταίρου ή 
εργοδοτουμένου του κατόχου του ασφαλιστηρίου με σκοπό να δοθεί μαρτυρία σε σχέση με απαίτηση για 
επαγγελματική αμέλεια. 
 
 
(στ) Εξαιρέσεις από την Κάλυψη 
 
Όπως όλα τα άλλα ασφαλιστήρια, το ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης θα περιλαμβάνει ένα αριθμό 
εξαιρέσεων.  
 
Κίνδυνοι μη ασφαλίσιμοι 
 
Ορισμένοι κίνδυνοι δεν θεωρούνται ασφαλίσιμοι και γι’ αυτό εξαιρούνται ρητά από την κάλυψη 
επαγγελματικής ευθύνης: 
 

• Παράβαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. 
• Σκόπιμες ή απερίσκεπτες πράξεις. 
• Αξιόποινες πράξεις. 
• Ρύπανση. 
• Εμπορικά χρέη. 
• Αφερεγγυότητα του ασφαλισμένου ή ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται. 
• Πόλεμος / Τρομοκρατία. 
• Υποδομή (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό, τηλεπικοινωνίες). 
• Προηγούμενες Απαιτήσεις / Περιστάσεις: Δεν καλύπτονται απαιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ασφαλιστηρίου ή που προκύπτουν από περιστατικά που κατά 
την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου λογικά θα αναμένονταν από τον ασφαλισμένο να 
προκαλέσουν την έγερση απαίτησης. Η εξαίρεση αυτή διευκρινίζει το εμφανές, προς αποφυγή 
αμφιβολιών. Το ασφαλιστήριο καλύπτει απαιτήσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά εναντίον 
του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, όπως εξηγείται παρακάτω στην 
παράγραφο για την ενεργοποίηση του ασφαλιστηρίου με βάση το χρόνο υποβολής της απαίτησης. 
Ο ασφαλιστής μπορεί να συμφωνήσει να παράσχει κάλυψη και πριν την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του ασφαλιστηρίου, όπως εξηγείται παρακάτω στην παράγραφο για την ημερομηνία 
αναδρομικής ισχύος. 

 
Κίνδυνοι που μπορούν να ασφαλιστούν με άλλα ασφαλιστήρια 
 
Ορισμένοι κίνδυνοι θεωρούνται κατάλληλοι προς ασφάλιση κάτω από άλλα εξειδικευμένα ασφαλιστήρια 
και γι’ αυτό εξαιρούνται από την κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης. 
 

• Σωματικός Τραυματισμός / Περιουσιακή Ζημιά (μπορούν να καλυφθούν κάτω από ασφαλιστήριο 
αστικής ευθύνης). 



 50

• Ευθύνη Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων. 
• Ευθύνη Εργοδότη. 
• Ευθύνη από διακρίσεις ή παρενόχληση (μπορεί να καλυφθεί κάτω από ασφαλιστήριο εργοδοτικών 

πρακτικών). 
• Ρύπανση (μπορεί να καλυφθεί κάτω από ασφαλιστήριο περιβαλλοντικής ευθύνης. 

 
Εξαιρέσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη μνεία 
 
Ορισμένες εξαιρέσεις είναι ασυνήθιστες και χρειάζονται ειδικό σχολιασμό. 
 

(i) Αμίαντος 
 
Η εξαίρεση του αμιάντου θα πρέπει να διαβαστεί με μεγάλη προσοχή. Αν το ασφαλιστήριο εξαιρεί 
οποιαδήποτε απαίτηση που προκύπτει από ευθύνη σε σχέση με διαμεσολάβηση για την κάλυψη των 
κινδύνων που προέρχονται από αμίαντο, τότε ο ασφαλισμένος διαμεσολαβητής μπορεί να παραμένει 
εκτεθειμένος. Είναι γνωστό ότι το μεσοθηλίωμα (ασθένεια που προκαλείται από την εισπνοή ινών 
αμιάντου) συγκαταλέγεται ανάμεσα στις επαγγελματικές ασθένειες έναντι των οποίων κατά νόμο θα πρέπει 
να είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες. Είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχουν ασφαλιστήρια ευθύνης εργοδότη 
που εξαιρούν την ευθύνη για επαγγελματική ασθένεια από αμίαντο. Στην περίπτωση που ένας 
εργοδοτούμενος με μεσοθηλίωμα στρέφεται εναντίον του εργοδότη του και το ασφαλιστήριο εξαιρεί τον 
αμίαντο, η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να αποζημιώσει τον ασθενούντα εργοδοτούμενο και 
δικαιούται να στραφεί εναντίον του ασφαλισμένου εργοδότη για ανάκτηση των αποζημιώσεων.  
 
Αν τώρα ο εργοδότης στραφεί εναντίον του διαμεσολαβητή για παράλειψη εξασφάλισης κατάλληλης 
κάλυψης σύμφωνης με το νόμο, ο ασφαλιστής της επαγγελματικής ευθύνης μπορεί να αρνηθεί να καλύψει 
το διαμεσολαβητή λόγω της εν λόγω απόλυτης εξαίρεσης. 
 
Όμως, υπάρχουν ασφαλιστήρια επαγγελματικής ευθύνης τα οποία εξαιρούν απαιτήσεις που προκύπτουν 
από αμίαντο αλλά διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει σε σχέση με ευθύνη που προκύπτει άμεσα 
από την εκτέλεση εργασιών διαμεσολάβησης. Σε τέτοια περίπτωση ο ασφαλιστής επαγγελματικής ευθύνης 
θα ανταποκριθεί και θα καλύψει τον ασφαλισμένο διαμεσολαβητή. 
 

(ii) Τήρηση βιβλίων, μεταφορά χρημάτων 
 
Υπάρχουν ασφαλιστήρια που εξαιρούν οποιαδήποτε απαίτηση που προκύπτει από παράβαση καθηκόντων 
σε σχέση με τήρηση βιβλίων, χρηματοοικονομικές πράξεις, μεταφορά χρηματικών ποσών, απόδοση 
λογαριασμών για χρήματα κλπ. 
 
Όπως είδαμε παραπάνω η τήρηση αρχείου των ασφαλιστικών συμβάσεων και η είσπραξη των 
ασφαλίστρων είναι θέματα που ρυθμίζονται σε κάποιο βαθμό από το νόμο και τη νομολογία και έτσι η 
εξαίρεση αυτή πρέπει να θεωρείται ένα μεγάλο κενό στην κάλυψη. 
 

(iii) Ασφαλιστική εταιρεία v. διαμεσολαβητή 
 
Όσον αφορά τις απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών εναντίον των διαμεσολαβητών τους για 
επαγγελματική ευθύνη διακρίνονται τρεις περιπτώσεις: 
• Το ασφαλιστήριο εξαιρεί παντελώς την επαγγελματική ευθύνη του διαμεσολαβητή προς τις 

ασφαλιστικές εταιρείες για τις οποίες ενεργεί ως αντιπρόσωπος.  
• Το ασφαλιστήριο περιλαμβάνει περιορισμένη εξαίρεση, δηλαδή ανταποκρίνεται μόνο σε περίπτωση 

που η ασφαλιστική εταιρεία εξασφαλίσει δικαστική απόφαση εναντίον του διαμεσολαβητή. 
• Το ασφαλιστήριο δεν περιλαμβάνει την εξαίρεση ασφαλιστική εταιρεία v. διαμεσολαβητή και, 

επομένως, παρέχει πλήρη κάλυψη για την επαγγελματική του ευθύνη έναντι των ασφαλιστικών 
εταιρειών που αντιπροσωπεύει. 

 
(iv) Δεσμευτική Εξουσιοδότηση (binding authority) 

 
Σχετική με την προηγούμενη εξαίρεση είναι και η εξαίρεση για δεσμευτική εξουσιοδότηση που μπορεί να 
παρουσιάζεται με διαφορετικούς τρόπους: 
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• Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαιρεί οποιαδήποτε αποδοχή κινδύνων από τον ασφαλισμένο 
διαμεσολαβητή χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ασφαλιστικής εταιρείας, εκτός από την έκδοση 
προσωρινών καλυπτικών σημειωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα.  

• Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαιρεί οποιαδήποτε απαίτηση που προκύπτει από δεσμευτική 
εξουσιοδότηση, εκτός αν η ασφαλιστική εταιρεία εξασφαλίσει δικαστική απόφαση εναντίον του 
διαμεσολαβητή. 

 
(v) Ισχύς της Εγγραφής 

 
Οι απαιτήσεις για αποζημιώσεις λόγω επαγγελματικής ευθύνης μπορούν να εγερθούν και μετά τη λήξη της 
ισχύος της άδειας άσκησης εργασιών διαμεσολάβησης, η οποία μπορεί να επέλθει λόγω συνταξιοδότησης ή 
μη πλήρωσης των επαγγελματικών προσόντων ή επιβολής της κύρωσης της αφαίρεσης της άδειας.  
 
Αν το ασφαλιστήριο προβλέπει ότι η κάλυψη ισχύει μόνο κατά την περίοδο κατά την οποία ο 
διαμεσολαβητής διαθέτει έγκυρη άδεια άσκησης του επαγγέλματος, τότε ο διαμεσολαβητής παραμένει 
εκτεθειμένος έστω και αν δεν έχει λήξει η περίοδος ασφάλισης του ασφαλιστηρίου. 
 
Όχι μόνο δεν θα πρέπει να τερματίζεται η ισχύς της κάλυψης με την αφαίρεση της άδειας, οι 
διαμεσολαβητές θα έπρεπε να ζητούν επέκταση της κάλυψης για εκκρεμή ευθύνη (run-off), δηλαδή 
κάλυψη για απαιτήσεις που θα προκύψουν για ορισμένη χρονική περίοδο από την ημερομηνία παύσης της 
άσκησης εργασιών διαμεσολάβησης. 
 
 
(ζ) Ενεργοποίηση με βάση το Χρόνο Υποβολής της Απαίτησης 
 
Το ασφαλιστήριο ενεργοποιείται με βάση το χρόνο υποβολής της απαίτησης (claims made basis), δηλαδή η 
απαίτηση πρέπει να υποβληθεί για πρώτη φορά στον ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης 
ανεξάρτητα από το πότε είχε προκληθεί ή επέλθει η ευθύνη.  
 
Οι ασφαλιστές επιλέγουν την ενεργοποίηση με βάση το χρόνο υποβολής της απαίτησης για να αποφύγουν 
τα προβλήματα των μακροδιάδοχων (long-tail) απαιτήσεων που παρουσιάζονται στα ασφαλιστήρια που 
ενεργοποιούνται με βάση το χρόνο επέλευσης της απώλειας (occurrence basis). 
 
Το γεγονός ότι μπορούν να εγερθούν απαιτήσεις από υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί σε χρόνο πριν την 
περίοδο ασφάλισης σημαίνει ότι οι ασφαλιστές απαιτούν κατά τη συμπλήρωση της πρότασης ασφάλισης 
πλήρη αποκάλυψη οποιωνδήποτε γνωστών περιστάσεων που είναι δυνατόν να προκαλέσουν έγερση 
απαίτησης, τις οποίες ο ασφαλισμένος γνώριζε πριν την έναρξη της περιόδου ασφάλισης.  
 
 
(η) Αναδρομική Ημερομηνία Ισχύος 
 
Για να καταβάλει αποζημιώσεις ο ασφαλιστής θα πρέπει η αδικοπραγία να έχει διαπραχθεί μετά την 
αναδρομική ημερομηνία ισχύος (retro date). Εξαιτίας της ενεργοποίησης του ασφαλιστηρίου με βάση το 
χρόνο υποβολής της απαίτησης, ο τωρινός ασφαλιστής επαγγελματικής ευθύνης είναι δυνατόν να κληθεί να 
καλύψει τον ασφαλισμένο σε σχέση με αμελείς πράξεις που διαπράχθηκαν πριν μερικά χρόνια.  
 
Συνήθως για ένα επαγγελματία που αγοράζει για πρώτη φορά ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ως 
αναδρομική ημερομηνία καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ασφαλιστηρίου και θα 
παραμένει η ίδια για κάθε μελλοντική ανανέωση.  
 
Αν ο επαγγελματίας είχε ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης στο παρελθόν με άλλη ασφαλιστική 
εταιρεία, η νέα ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να δεχθεί ως αναδρομική ημερομηνία την ημερομηνία 
έναρξης της πρώτης περιόδου ασφάλισης με την προηγούμενη ασφαλιστική εταιρεία. Έτσι αποφεύγονται 
τα χρονικά κενά στην κάλυψη. 
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(θ) Γνωστοποίηση Απαίτησης στον Ασφαλιστή 
 
Ο ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς στον ασφαλιστή το συντομότερο δυνατόν 
οποιαδήποτε την υποβολή οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον του κατά τη διάρκεια της περιόδου 
ασφάλισης. Επίσης δύναται να αναφέρει στον ασφαλιστή οποιεσδήποτε περιστάσεις που λογικά 
αναμένεται να προκαλέσουν την έγερση απαίτησης εναντίον του. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη απαίτηση 
που στηρίζεται σ’ αυτές τις περιστάσεις θα θεωρείται ότι γνωστοποιήθηκε στον ασφαλιστή κατά την 
ημερομηνία της αναφοράς των περιστάσεων. 
 
Αν ο ασφαλισμένος εν γνώσει του υποβάλει αναληθή ή δόλια απαίτηση εκπίπτει όλων των δικαιωμάτων 
του κάτω από το ασφαλιστήριο. 
 
 
(ι) Υπεράσπιση  
 
Ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται να παραδεχθεί ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε να προβεί σε 
οποιοδήποτε συμβιβασμό ή να καταβάλει έξοδα υπεράσπισης χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του 
ασφαλιστή. Ο ασφαλισμένος οφείλει να παράσχει βοήθεια στον ασφαλιστή και να συνεργαστεί μαζί του 
για τη διερεύνηση ή υπεράσπιση οποιασδήποτε απαίτησης. 
 
Ο ασφαλιστής δικαιούται να αναλάβει την υπεράσπιση ή διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης κατά την 
κρίση του. 
 
 
(κ) Ρήτρα δικαιοδοσίας 
 
Το ασφαλιστήριο περιλαμβάνει ρήτρα δικαιοδοσίας και μπορεί να καλύπτει αγωγές που εγείρονται 
εναντίον του ασφαλισμένου στα δικαστήρια: 

(i) μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Cyprus Jurisdiction), ή 
(ii) μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (European Jurisdiction), 

ή 
(iii)  όλου του κόσμου (Worldwide Jurisdiction), συνήθως εξαιρούμενων των ΗΠΑ και του Καναδά 

λόγω των υπέρμετρων αποζημιώσεων που επιδικάζουν τα δικαστήριά τους. 
 
Η Οδηγία και ο Νόμος απαιτούν η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης «να καλύπτει το σύνολο του 
εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου». Κατά τη γνώμη του 
γράφοντος αυτό σημαίνει να καλύπτουν απαιτήσεις που εγείρονται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ 
και του ΕΟΧ, δηλαδή απαιτείται Ευρωπαϊκή ρήτρα δικαιοδοσίας. 
 
Η έννοια της Γεωγραφικής Περιοχής συναντάται στα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης και ευθύνης εργοδότη 
όπου καλύπτεται η ευθύνη από ατύχημα που λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, π.χ. 
στην Κύπρο ή σε όλη την Ευρώπη. Η έννοια της Γεωγραφικής Περιοχής δεν έχει νόημα σε ασφαλιστήριο 
επαγγελματικής ευθύνης διαμεσολαβητή διότι η ευθύνη δεν συνδέεται με ατύχημα αλλά με οικονομική 
απώλεια. 
 



 53

 
 

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

 
 
(α) Η μέχρι σήμερα εμπειρία 
 
Η Οδηγία αποσκοπεί κυρίως να εγγυηθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Επίσης έχει 
θεσπίσει το νομικό πλαίσιο που αποσκοπεί σε ψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ικανότητας ανάμεσα 
στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Το κεντρικό σύστημα εγγραφής των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών παρέχει ένα μηχανισμό για την απόδειξη των επαγγελματικών απαιτήσεων και 
διευκολύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες μέσω της ελεύθερης εγκατάστασης και της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ελέγξει το 2005 την εφαρμογή της Οδηγίας και σύμφωνα με τα ευρήματά της 
ο στόχος ενός ελάχιστου επιπέδου προστασίας των καταναλωτών έχει επιτευχθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν περιεκτικές πληροφορίες στους 
καταναλωτές πριν τη σύναψη οποιασδήποτε αρχικής ασφαλιστικής σύμβασης και, αν απαιτείται, πριν από 
οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση της σύμβασης. Έχουν οργανωθεί διαδικασίες παραπόνων και έχουν 
εισαχθεί εξώδικες διαδικασίες επίλυσης διαφορών.  
 
Όμως, η Οδηγία επιδιώκει μόνο την ελάχιστη εναρμόνιση και αυτό έχει οδηγήσει σε διαφορετικές εθνικές 
ρυθμίσεις με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται κενά και ασυνέπειες όσον αφορά τις εργασίες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης. 
 
 
(β) Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν 
 
Με βάση ερωτηματολόγιο της Επιτροπής εντοπίστηκαν τα πιο κάτω κύρια προβλήματα: 
 

(i) Η ποιότητα των πληροφοριών 
 
Η ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές είναι ανεπαρκής και εξαρτάται από το 
είδος του ασφαλιστικού προϊόντος και τους ισχύοντες κανονισμούς του κάθε κράτους μέλους. Γενικά οι 
πληροφορίες θεωρήθηκαν πυκνογραμμένες, νομικίστικες, γεμάτες εξειδικευμένες ορολογίες και 
δυσκολονόητες. 
 
Οι καταναλωτές δεν πληροφορούνται πάντοτε για τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η παράλειψη αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ακατάλληλη 
συμβουλή ή πώληση προϊόντων υπό ψευδείς, απατηλές ή παραπλανητικές δηλώσεις (mis-selling) προς 
βλάβη του καταναλωτή. 
 

(ii) Σύγκρουση συμφερόντων και διαφάνεια 
 
Το σημερινό λεκτικό της Οδηγίας δεν είναι σαφές όσον αφορά τους κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων και 
διαφάνειας.  
 
Η σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να παρουσιαστεί τόσο στη σχέση μεταξύ του διαμεσολαβητή και της 
ασφαλιστικής εταιρείας όσο και μεταξύ διαμεσολαβητή και τρίτων μερών, π.χ. διαχειριστών περιουσίας. Η 
σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα της υπηρεσίας διαμεσολάβησης 
και να οδηγήσει τον πελάτη να αγοράσει ακατάλληλα και υπερχρεωμένα ασφαλιστικά προϊόντα και να 
περιορίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά. 
 
Όσον αφορά τη διαφάνεια, η ισχύουσα Οδηγία δεν περιλαμβάνει πρόνοιες για την αμοιβή των 
διαμεσολαβητών και έτσι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλουν τους δικούς τους κανονισμούς. Η 
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οικονομική κρίση έχει αναδείξει την ανάγκη να παρέχεται πιο περιεκτικές πληροφορίες και να υπάρχει 
περισσότερη διαφάνεια. 
 

(iii)  Αβεβαιότητα ως προς της εξαιρέσεις 
 
Πολλά από τα υπάρχοντα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή της Οδηγίας αφορούν τη 
νομική αβεβαιότητα που οφείλεται σε διαφορετικές ερμηνείες σε σχέση με τις εξαιρέσεις από το πεδίο 
εφαρμογής της. Επιπλέον δεν εξασφαλίζει την αρχή της ισότητας εφόσον εξαιρεί τις ασφαλιστικές 
εταιρείες και το προσωπικό τους από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. 
 

(iv) Το σύστημα ειδοποίησης 
 
Η αγορά για διασυνοριακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι περιορισμένη 
και ένας παράγοντας είναι το γραφειοκρατικό σύστημα ειδοποίησης. 
 

(v) Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υφίστανται αυξημένο διοικητικό φόρτο ο οποίος θα πρέπει να μειωθεί. 
 
 
(γ) Η αναθεώρηση της Οδηγίας 
 
Ενόψει των πιο πάνω προβλημάτων η Επιτροπή εισηγείται αναθεώρηση της Οδηγίας με σκοπό την 
αποτελεσματική ρύθμιση της λιανικής ασφαλιστικής αγοράς βελτιώνοντας την Ενιαία Αγορά για 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Οι αντικειμενικοί σκοποί της αναθεώρησης κατά την άποψη της 
Επιτροπής θα πρέπει να είναι: 
 

• Υψηλό και συνεπές επίπεδο προστασίας του κατόχου του ασφαλιστηρίου επιβάλλοντας στις 
ασφαλιστικές εταιρείες και στους διαμεσολαβητές τις ίδιες υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών. 

• Αποτελεσματική διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων και διαφάνεια, ανάλογες με την Οδηγία 
MiFID και περιλαμβανομένων διατάξεων για αποκάλυψη της αμοιβής. 

• Εισαγωγή σαφέστερων διατάξεων για το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, εξαιρώντας 
δραστηριότητες παρά επαγγέλματα. 

• Αυξημένη αποτελεσματικότητα για διασυνοριακές εργασίες, συμπεριλαμβάνοντας τους ορισμούς 
της ελεύθερης εγκατάστασης κα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Οδηγία. 

• Υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβάνοντας και προσωπικό πωλήσεων 
των ασφαλιστικών εταιρειών. 

• Ρύθμιση της διανομής επενδυτικών προϊόντων πακετοποιημένων ως ασφαλιστήρια ζωής, 
υιοθετώντας διατάξεις παρόμοιες της Οδηγίας MiFID. 

 
Από απλή ανάγνωση των προθέσεων της Επιτροπής γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η οποιαδήποτε 
αναθεώρηση της Οδηγίας θα επιφέρει αυξημένες επαγγελματικές ευθύνες στους ώμους των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών. 


