ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011
∆ελτίο Τύπου
ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας για ασφάλιση αυτοκινήτων—
Προαιρετικές καλύψεις υλικών ζηµιών—Ασφαλιστικοί ∆ιαµεσολαβητές—Εναρµόνιση κατά
τη σύναψη ή/και ανανέωση της σύµβασης ασφάλισης του αναγραφόµενου ως ασφαλιστικού
ποσού κάλυψης του ασφαλιζόµενου οχήµατος µε την τρέχουσα πραγµατική αξία και
εντεύθεν προσδιορισµός του αναλογούντος ασφαλίστρου».
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει δεχτεί και εξακολουθεί να είναι αποδέκτης σηµαντικού
αριθµού αναφορών ασφαλισµένων, που έχουν συνάψει ασφαλιστήρια συµβόλαια
αυτοκινήτου, µε τα οποία µαζί µε τη σύµβαση ασφάλισης για την υποχρεωτική κάλυψη της
αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του εκάστοτε οχήµατος έχει επιπλέον συµφωνηθεί η
προαιρετική κάλυψη ορισµένων πρόσθετων ασφαλιστικών κινδύνων υλικών ζηµιών
[ενδεικτικά: ίδιες ζηµιές (µικτή ασφάλιση), κλοπή (ολική-µερική), πυρκαγιά, τροµοκρατικές
ενέργειες, στάσεις, απεργίες, φυσικά φαινόµενα, κακόβουλες ενέργειες κ.λπ.] µε την
καταβολή βεβαίως του αναλογούντος ασφαλίστρου και µε διάρκεια ισχύος που συµπίπτει µε
αυτή της υποχρεωτικής ασφάλισης. Σύµφωνα µε τις αναφορές αυτές, διαπιστώνεται
σηµαντική επί έλαττον απόκλιση µεταξύ αφενός της λογιζόµενης εκ µέρους της
ασφαλιστικής εταιρίας ως τρέχουσας πραγµατικής κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου
και άρα αποζηµιωτέας αξίας του ασφαλιζόµενου οχήµατος και αφετέρου του αναγραφόµενου
στον Πίνακα Καλύψεων ως ασφαλιστικού ποσού της αντίστοιχης κάλυψης, επί τη βάσει του
οποίου έχει υπολογισθεί το καταβληθέν γι’αυτήν (την ασφαλιστική κάλυψη) ασφάλιστρο
κατά την αρχική σύναψη ή/και την εκάστοτε ανανέωση της σύµβασης ασφάλισης.
Ενόψει των παραπάνω και 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 ή/και ασφαλιστικής
διαµεσολάβησης, αφενός ενδέχεται να θίγεται µεγάλος αριθµός ασφαλισµένωνκαταναλωτών, αλλά επιπροσθέτως από τις προβληµατικές επιχειρηµατικές συµπεριφορές
ορισµένων εκπροσώπων του κλάδου των ασφαλιστικών εταιριών ή/και των ασφαλιστικών
διαµεσολαβητών, κλονίζεται η ίδια η αξιοπιστία και εύρυθµη λειτουργία ολόκληρης της
ασφαλιστικής αγοράς, 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. 8947/03.10.2011 Σύστασης.
Συγκεκριµένα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας:
1) Απευθύνει σύσταση:
Α) Προς όλες τις εν Ελλάδι δραστηριοποιούµενες ασφαλιστικές εταιρίες ζηµιών που
δραστηριοποιούνται στη σύναψη προαιρετικών ασφαλίσεων για υλικές ζηµιές αυτοκινήτου,
όπως:
α) κατά την αρχική σύναψη και κατά την εκάστοτε ανανέωση της σύµβασης ασφάλισης
αυτοκινήτου, όταν συµφωνείται η προαιρετική κάλυψη ορισµένων πρόσθετων ασφαλιστικών
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κινδύνων υλικών ζηµιών [ενδεικτικά: ίδιες ζηµιές (µικτή ασφάλιση), κλοπή (ολική-µερική),
πυρκαγιά, τροµοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, φυσικά φαινόµενα, κακόβουλες
ενέργειες κ.λπ.] διασφαλίζουν την εναρµόνιση και επικαιροποίηση του ασφαλιστικού ποσού
της κάλυψης µε την κατά προσέγγιση πραγµατική τρέχουσα αξία του ασφαλιζόµενου
αυτοκινήτου και προσδιορίζουν αντιστοίχως το ποσό του ασφαλίστρου.
β) προβαίνουν αµελλητί στην άµεση και έντοκη επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντων ασφαλίστρων (λόγω υπολογισµού του ποσού αυτών επί αξίας πέραν της
τρέχουσας πραγµατικής).
γ) ενηµερώνουν σαφώς και µε ευδιάκριτο τρόπο στην πρώτη σελίδα (µε τα εξατοµικευµένα
στοιχεία) του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αυτοκινήτου, ότι η σχετική ασφαλιστική κάλυψη
παρέχεται «ΜΕΧΡΙ» του αναγραφόµενου ποσού, ώστε να µην δηµιουργούνται οποιεσδήποτε
παρερµηνείες ως προς την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης.
Β) Προς τους παρόχους υπηρεσιών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης για ασφαλιστικές
συµβάσεις που περιέχουν προαιρετικές καλύψεις υλικών ζηµιών αυτοκινήτου όπως παρέχουν
σαφή, ευκρινή, κατανοητή και έγκαιρη ενηµέρωση και πληροφόρηση προς τους
ασφαλισµένους-καταναλωτές πριν την αρχική σύναψη και κατά την εκάστοτε ανανέωση της
σύµβασης ασφάλισης σχετικά µε τα ως άνω ζητήµατα.
2) Καλεί:
α) τους ασφαλισµένους-καταναλωτές όπως και µε δική τους µέριµνα και επιµέλεια ζητούν
κατά την αρχική σύναψη και κατά την εκάστοτε ανανέωση της σύµβασης ασφάλισης
αυτοκινήτου, όταν συµφωνείται η προαιρετική κάλυψη ορισµένων πρόσθετων ασφαλιστικών
κινδύνων υλικών ζηµιών την εναρµόνιση και επικαιροποίηση του ασφαλιστικού ποσού της
συµφωνηθείσας κάλυψης µε την κατά προσέγγιση πραγµατική τρέχουσα αξία του
ασφαλιζόµενου αυτοκινήτου και τον αντίστοιχο προσδιορισµό του ποσού του ασφαλίστρου
και όπως αναζητούν την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ασφαλίστρων
µετά του νοµίµου τόκου, καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε άλλης περιουσιακής
ζηµίας ή ηθικής βλάβης (άρθρα 8 και 9θ του Ν.2251/1994, όπως ισχύει).
β) την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, όπως παρέµβει στα µέλη της σχετικά µε την
τήρηση των ανωτέρω.
3) Κοινοποιεί την σύσταση προς:
α) 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.
β) 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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