ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 20 ∆εκεµβρίου 2010
∆ελτίο Τύπου
Θέµα: «Σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή για καθυστερήσεις ασφαλιστικών εταιριών
κατά την καταβολή σχηµατισθεισών αξιών εξαγοράς (ασφαλίσµατος) ασφαλιστηρίων
συµβολαίων ζωής αποδοτέες στους δικαιούχους τη συµβατικά καθορισµένη ηµεροµηνία
λήξης των ασφαλιστικών τους συµβάσεων».

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» έχει δεχτεί και εξακολουθεί να είναι
αποδέκτης σηµαντικού αριθµού προφορικών καταγγελιών στο τηλεφωνικό κέντρο της Αρχής
σχετικά µε το εν θέµατι ζήτηµα.
Ακολούθησε, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της Αρχής, αυτεπάγγελτη διερεύνηση,
δεδοµένου ότι, εκ της φύσεως του επίµαχου ζητήµατος, που άπτεται της ιδιαίτερης σχέσης
εµπιστοσύνης και καλής πίστης, που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την παροχή υπηρεσιών
ασφαλιστικής φύσεως, αφενός ενδέχεται να θίγεται µεγάλος αριθµός ασφαλισµένωνκαταναλωτών, αλλά επιπροσθέτως από τις προβληµατικές επιχειρηµατικές συµπεριφορές
ορισµένων εκπροσώπων του κλάδου των ασφαλιστικών εταιριών, κλονίζεται η ίδια η
αξιοπιστία και εύρυθµη λειτουργία ολόκληρης της ασφαλιστικής αγοράς.
Ενόψει των παραπάνω και λόγω των αποκλίσεων, που διαπιστώθηκαν ως προς την
εφαρµοζόµενη από κάθε εταιρία πρακτική, κρίθηκε αναγκαία και επιτακτική η παρέµβαση
της Αρχής για την ενηµέρωση και προστασία των ασφαλισµένων-καταναλωτών από
πιθανολογούµενες παραβατικές ή/και αθέµιτες επιχειρηµατικές συµπεριφορές µε τη σύνταξη
της υπ’αριθµ. πρωτ. 2853/09.12.2010 Σύστασης.
Συγκεκριµένα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας:
1) Απευθύνει σύσταση προς όλες τις εν Ελλάδι δραστηριοποιούµενες ασφαλιστικές εταιρίες
ζωής αναφορικά µε τα εκάστοτε ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής, των οποίων επίκειται η
συµβατικά καθορισµένη λήξη τους, και που σχηµατίζουν αποδοτέες στους δικαιούχους αξίες
εξαγοράς στη λήξη τους (ασφάλισµα) και τυχόν µερίσµατα, όπως:
α) διασφαλίζουν τη σαφή, ευκρινή, κατανοητή και έγκαιρη ενηµέρωση των δικαιούχων
ασφαλίσµατος ως προς τα απαραίτητα κατά το νόµο και τη σύµβαση δικαιολογητικά και
νοµιµοποιητικά στοιχεία, που πρέπει να προσκοµίζουν, προκειµένου να καταστεί επαρκώς
δυνατή η έγκαιρη καταβολή του ασφαλίσµατος,
β) προβαίνουν αµελλητί στην άµεση καταβολή του οφειλόµενου ασφαλίσµατος την
συµβατικά καθορισµένη ηµεροµηνία εκπλήρωσης της παροχής, κατά την ενδεδειγµένη
εφαρµογή των άρθρων 341§1 ΑΚ και 7§7 εδ.(α) και (β) του Ν. 2496/1997, όπως ισχύει,
γ) σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του οφειλόµενου ασφαλίσµατος κατά τη
συµφωνηθείσα ηµεροµηνία λήξης της ασφαλιστικής σύµβασης από υπαιτιότητά τους, όπως
καταβάλουν τα οφειλόµενα ποσά ασφαλίσµατος συµπεριλαµβανοµένων των αναλογούντων
τόκων υπερηµερίας,

Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 144, 11471 ΑΘΗΝΑ / 210-6460814, 210-6460862 / FAX: 210-6460414

2
2) Καλεί:
α) τους ασφαλισµένους-καταναλωτές, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του
οφειλόµενου ασφαλίσµατος κατά τη συµφωνηθείσα ηµεροµηνία λήξης της ασφαλιστικής
σύµβασης από υπαιτιότητα των εταιριών, όπως αναζητούν και τους αναλογούντες τόκους
υπερηµερίας (345ΑΚ), καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε άλλης περιουσιακής
ζηµίας ή ηθικής βλάβης (άρθρο 8 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει),
β) την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, όπως παρέµβει στα µέλη της σχετικά µε την
τήρηση των ανωτέρω,
γ) την Τράπεζα της Ελλάδος (∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (∆.Ε.Ι.Α.) για τις
τυχόν κατά την κρίση της ενδεδειγµένες ενέργειες µέσα στα πλαίσια των κατά νόµο
αρµοδιοτήτων της,
δ) τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
για τις τυχόν κατά την κρίση της ενδεδειγµένες ενέργειες µέσα στα πλαίσια των κατά νόµο
αρµοδιοτήτων της και για την ενηµέρωση των καταναλωτών-ασφαλισµένων.
Το πλήρες κείµενο της Σύστασης βρίσκεται αναρτηµένο στο διαδικτυακό τόπο της
Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» (www.synigoroskatanaloti.gr).
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