
 

 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη 

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 

Χαιρετισμός Προέδρου ΣΑΕΚ κ. Κρητιώτη 

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και αγαπητοί 

προσκεκλημένοι, 

Ο ΣΑΕΚ, στα πλαίσια της πάγιας τακτικής του για έγκαιρη και αντικειμενική ενημέρωση 

της κοινής γνώμης για σοβαρές αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά, σας καλωσορίζει στη 

σημερινή Διάσκεψη Τύπου και σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας. 

Στόχος της σημερινής συνάντησης μας είναι η ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού για 

τις αλλαγές που επιφέρει η νέα Οδηγία της Εφόρου Ασφαλίσεων σχετικά με την 

απόδοση ασφαλίστρων που εισπράττονται από διαμεσολαβητές και η οποία ως γνωστό 

τίθεται σε ισχύ την 01/01/18.  

Κατά τη γνώμη μας, οι νέες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν με το νέο χρόνο, λειτουργούν 

προς όφελος όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή ασφαλιζομένων, διαμεσολαβητών και 

ασφαλιστικών εταιρειών. Και αυτό γιατί ενισχύουν τη διαφάνεια μέσω της παροχής 

ολοκληρωμένης πληροφόρησης για τους όρους της συναλλαγής σε ό,τι αφορά το 

ασφάλιστρο και τον τρόπο αποπληρωμής του.   

Σύμφωνα και με τις τάσεις και πρακτικές που ακολουθούν οι νομοθέτες σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η πληρέστερη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του καταναλωτή για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποτελεί πλέον προϋπόθεση και κριτήριο 

νομιμότητας για την κατάρτιση μιας σύμβασης για παροχή υπηρεσιών ή πώληση 

προϊόντος. 

Ως υπεύθυνοι φορείς της ασφάλισης στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε κάθε προσπάθεια 

που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας του καταναλωτή να λαμβάνει συνειδητές 

αποφάσεις, γιατί θέλουμε ένα ενημερωμένο καταναλωτή, που να γνωρίζει τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις του. 

Υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια των Εποπτικών Αρχών για αποτελεσματικό έλεγχο, 

είτε αυτή είναι προς την κατεύθυνση των ασφαλιστικών εταιρειών, είτε των 

διαμεσολαβητών, γεγονός που αποδεικνύεται από την ένθερμη υποστήριξη και 

σημαντική συνδρομή μας προς τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με τη Φερεγγυότητα ΙΙ, που 

επέβαλε ένα αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εταιρείες.  

Η συγκεκριμένη Εποπτική Οδηγία με τελικό γνώμονα την προστασία των καταναλωτών 

επιλύει ένα διαχρονικό πρόβλημα υιοθετώντας ουσιαστικά μια πρακτική που ίσχυε και  

εφαρμοζόταν από την μεγάλη πλειοψηφία των διαμεσολαβητών. Κατοχυρώνει και 

προστατεύει τους καταναλωτές, χωρίς ταυτόχρονα να πλήττει τα καλώς νοούμενα  

συμφέροντα των εμπλεκομένων. 
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Όσον αφορά ειδικά τις ασφαλιστικές εταιρείες, μας επιβάλλει νέες σοβαρές 

υποχρεώσεις, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένο διοικητικό και διαχειριστικό κόστος. 

Παρ΄ όλα αυτά, εμείς από την πλευρά μας εργαζόμαστε πολύ σκληρά και καταβάλλουμε 

κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εφαρμόσουμε έγκαιρα τον αυστηρότερο 

έλεγχο που επιδιώκει η Οδηγία. 

Ο ΣΑΕΚ θα αναλάβει τις επόμενες μέρες πρωτοβουλίες για ενημέρωση των 

ασφαλιζομένων με την έκδοση ειδικού ενημερωτικού εντύπου. Για την ουσία των 

αλλαγών που επιφέρει η νέα Οδηγία καθώς και για το πώς διαμορφώνεται το τοπίο για 

τους ασφαλιζόμενους, τους διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές εταιρείες σχετικά με το 

ασφάλιστρο, την είσπραξη και την απόδοση του, θα σας ενημερώσει η Γενική 

Διευθύντρια του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών  κα. Στέφη Δράκου, την οποία και 

καλώ να πάρει το λόγο. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 

 


