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1 Εισαγωγή  

 

Ο Έφορος Ασφαλίσεων, κατά την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται σε αυτόν από το άρθρο 

432 των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 

Θεμάτων Νόμων 2016-2020 («ο Νόμος») και αφού έλαβε υπόψη: 

(α)  την παράγραφο 3 του άρθρου 30 της οδηγίας 2016/97/ΕΚ για τη διανομή ασφαλιστικών 

προϊόντων, με την οποία παρέχεται στα κράτη μέλη σχετική παρέκκλιση από τις 

υποχρεώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να 

διενεργούν αξιολόγηση της καταλληλότητας ή της σκοπιμότητας του βασιζόμενου σε 

ασφάλιση επενδυτικού προϊόντος για τον πελάτη όταν πληρούνται διάφορες προϋποθέσεις, 

και  

 (β)  τις Κατευθυντήριες γραμμές της EIOPA σύμφωνα με την οδηγία 2016/97/ΕΚ για τη διανομή 

ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα 

που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει την κατανόηση των σχετικών κινδύνων από τον 

πελάτη, 

αποφάσισε όπως εκδώσει τις πιο κάτω Οδηγίες. 

2 Οδηγίες 

 

Οι Οδηγίες αφορούν την υιοθέτηση και εφαρμογή των πιο πάνω Κατευθυντήριων Γραμμών  της 

EIOPA με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών 

προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία 

δυσχεραίνει την κατανόηση των σχετικών κινδύνων από τον πελάτη» στα πλαίσια της 

παραγράφου 3 του άρθρου 30 της οδηγίας 2016/97/ΕΚ για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. 

Οι πιο πάνω Κατευθυντήριες Γραμμές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της EIOPA στον 

ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-under-insurance-distribution-directive-

insurance-based-investment-products 

https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-under-insurance-distribution-directive-insurance-based-investment-products
https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-under-insurance-distribution-directive-insurance-based-investment-products
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Σημειώνεται ότι, όπου γίνεται αναφορά σε ‘Κατευθυντήρια Γραμμή’ θα σημαίνει Οδηγία του 

Εφόρου Ασφαλίσεων και όπου γίνεται αναφορά σε ‘αρμόδια εποπτική αρχή’ σημαίνει τον Έφορο 

Ασφαλίσεων. 

3 Πεδίο Εφαρμογής 

 

Οι Οδηγίες αυτές εφαρμόζονται αναφορικά με την διανομή επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενα σε 

ασφάλιση σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 της οδηγίας 2016/97/ΕΚ για τη Διανομή 

Ασφαλιστικών Προϊόντων.  

4 Έναρξη Ισχύος 

   

Οι υπό αναφορά Οδηγίες έχουν ισχύ από τις 18 Μαρτίου 2020. 


