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¼λοι γνωρßζουμε πωò ο κλüδοò
των ασφολßσεων δεν Ýχειτην καλýτερη

φÞμπ στην κοινωνßο μοò κοι πωò το
επßπεδο των οσφολιοτικþν υπηρεσιþν

εßνοι μειωμÝνπò ποιüτητοò. Δεν μποροýμε νο παροβλÝψουμε το γεγονüò
πωò υπüρχουν λüθη κοι πορολεßψειò
οπü την πλευρü των διοφüρων οσφο-

λιοτικþν διομεσολοβητþν, που δροστηριοποιοýντοι σε Ýνο επογγελμοτικü

περιβüλλον θολü οπü πλευρüò κονü-

νων δεοντολογßαò κοι συνολλοκτικÞò
ηθικÞò, ¸νο τÝτοιο περιβüλλον, εßνοι
σαφÝò πωò δεν διασφολßζει οηüλυτα
το συμφÝροντο των οσφολισμÝνων

-

κοτονολωτþν.
Η πρωτüγνωρη οικονομικÞ κρßση
που Ýχει Þδη αρχßζει νο ογγßζει üλουò,
οργü Þ γρÞγορο, θο δημιουργÞσει μια
νÝο τüξη προγμüτων στον κοινωνικü
κοι εποlγελμοτικü τομÝο τηò Ασφüλισηò. θο πρÝπει νο οντιληφθοýμε üτιτο

πρüγματο κοι τα συναλλοκτικü Þθη
ολλüζουν.,.
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Α8þσειò αποòπμßωσπò ειò βüροò

υποßτιου εηογγελμοτßο ΑσφολιοτÞ», ΚωδικοποιÞθηκον μüλιστο ωò Σýνδρομο του
«L» (απü την λÝξη Lack - ¸λλειψη), ωò

θεσπßσθηκε γιο τπν προστοσßο του ΑσφολισμÝνου (Κοτονολωτßò, ΕποlγελματßαòÞ

πωò μπορεßνο αξιþσει οποζημßωση οκü-

ακολοýθωò (οναφÝροντοι οτην ογγλικÞ με
τη σχετικÞ εηεξÞγησπ):

«εργολεßο» που διασφολßζει νομικü κοι

μη και γιο διαφυγüντο κÝρδη, τüτε ουτü-

Lack of action (Αδρüνειο. Δεν Ýπροξε

οικονομικü τον ßδιο τον Ασφολιστþ στο

μοτα προκýπτει πρüβλημο με τον ΑσφολιοτÞ του, ΕπιηλÝον, üταν ο δικηγüροòτου

το δÝοντο)

θÝμοτο αοτικÞò ευθýνηò του, Ακüμη και ο

Lack of attention (Απροσεξßο. Δεν

πλÝον εηιμελÞò ευσυνεßδητοò επογγελμο-

με κüποιο μικρÞ δüση κοκüβουληò προοßρεσηò οντιληφθεß πωò το ισχýον νομο-

Ýδειξε τη δÝουσο επιμÝλειο)

θετικü πλαßσιο ηροσφÝρει ενδιοφÝρον

-

τßοò μπορεßνα κüνειλüθη ý πορολεßψειò
που μηοροýν νο ζημιþσουν,

μη σωοτÞ επικοινωνßο μετον Πελüτη

«υλικü γιο εκμπüλλευση» που εßνOι, βüσει
του νüμου, το ποσü των 1,']20,200θ (ονα-

Þ

καιτην ΑσφαλιστικÞ Ετοιρεßο)

Lack of concern (/¸λλειψη ενδιαφÝ-

εξουσιοδοτημÝνοι ΑπαποκριτÝò Ltoyd¸
που εκδßδουν ιÝτοιο οοφολιστÞριο, εßνο.

ευνüπτο πωò φÝρουν ευθýνη γιο την

Ασφαλιστþ

¼τον κÜποιο στιγμÞ ο ΑσφολισμÝνοò
δεν οηοζπμιþνετοι σωσιü κοι διοπιστþνει

Lack of communication (ΑνεπορκÞò

Επιχεφηση) ολλüταυτüχρονο εßνοιτο μüνο

0ι ΑσφολιστικÝò Εταιρεßεò και οι

προσαρμοσμÝνο πρüσφοτα) διοθÝσιμογιο

ροντοò, Δεν δüθηκε σημασßο)

οποζημßωση τυχüν λüθουò Þ παρüλειψηò

Lack of controΙ (Ιι4η επαρκÞò Ýλεγ-

ορτιüτητο και πληρüτητü τουò, Τη στιγμÞ

του ΑσφολιοτÞ, τüτε εßνοι προφονÝò

ΧOò)

που ηρüκειτοι για συγκεκριμÝνο τýηο

πωò

Lack of knoιvLedge (Ελßειψη επορ-

κüλλιστο θο μπορεß νο προκýψει οξßωση
ειò βüροò του Ασφαλιστιß.

Σýμφωνα με οτοιχεßα οπü την διεθνÞ
ηρακτικÞ εμπειρßο, η πλειονüτηιο των
οξιþσεων οποζπμßωσηò ειò βüροò ΑσφολιοτÞ εντοπßζετοι «σε οδυνομßο κατονüη-

σηò των πραγματικþν ασφολιστικþν
ονογκþν του ΠελÜτη του» Þ «σε πορüλειψπ - αδυνομßο επορκοýò επεξýγπσηò των ειδικþν üρων Þ εξοιρÝσεων

κοýò γνþσηò του οντικειμÝνου- ΔηλαδÞ, üφειλε ο ΑσφολιστÞòνο γνωρßζεÞ.
Απü το ποραηüνω, που βασßζονται σε
κονüνεò επαγγελματικÞò δεοντολογßοò κοι
σε ανüλυση νομολογιþν οπü την οσφολι-

στικÞ προκτικÞ, εßνοι σαφÝò πωò ο κßνδυνοò γιο ζημιογüνεò συνÝηειεò οπü «λüθη
Þ παρολεßψειò»Ασφολιοτικοý ΔιομεσολοβητÞ, εßνοι υπορκτüò, Τη στιγμÞ δε που η

οσφüλισηò σýμφωνο μετην οποßτηση του
νüμου. θο μποροýσον ßσωò νο συμφωνησουν σε Ýνα ενιοßο τýπο ασφολιοτηρßου
(χωρßò «ψιλü» γρüμμοτο κοι οπορüδεκτεò

εξοιρÝσειò), πλÞρωò οποδεκτü απü την
ορμüδιο ΕποπτικÞ ΑρχÞ, Σε μια τÝτοιο περßπτωση το Επογγελματικü ΕπιμελητÞριο θο

περιüριζε το ρüλο του στον τυηικü αλλü
αυοτηρü Ýλεγχο τÞρησηò τηò διαδικοσßοò
χωρßò να αναλßσκετοι σε ονευθυνο-υπεý-

του Ασφολιστηρßου»,

οσφαλιοτικÞ κüλυψη τηò οντßοτοιχηò επογ-

θυνουò ελÝγχουò üρων ενüò εξειδικευμÝ-

Ειδικüτερο, οτα πλαßσιο κüποιαò μελÝτηò (mιò ΗΠΑ) üπου εßχον ονολυθεß περß

γελμοτικýò ευθýνηò ορßζετοι με σοφÞνειο

νου οσφολιστηρßου που εßνοι ουτü ιηò

τιò 200 περιπτþσειò αποζημßωσπò επαγ-

ορολογßο θεωρεßτοι «οντικειμενικÞ /
αυστηρÞ» (Objective / Strict LiabiΙity).

γα\μοτικÞò αστικÞò ευθýνηò Ασφολιοτικþν
Διομεσολοβητþν, οι αιτßεò ανüγονταν οτιò
παρακüτω γενικÝò κοτηγορßεò λοθþν κοι
πορολεßψεων:

.

.
.
.
.

Αδυνομßα κοτογροφÞò μη σωστÞ
εμφüνιση στοιχεßων (FaiLure to
document)

ΑνεηαρκÞò οσφολιστικþ κüλυψη
(lnadeqUate coνeEge)

οπü το Νüμο, η ευθýνη ουτÞ κατü τη νομικÞ

¸λεγχοò Ασφολιοτπρßων

Επογγελματικßò Ευθýνηò
Ιι4ε

βüση το ποροπüνω, θο πρÝπει νο

Επογγελμοτικýò ΑοτικÞò Ευθýνηò, Πο την

0ποφυγÞ üδικηò ταλοιπωρßοò τüσο των
Ασφολισιþν üσο κοι των υπηρεσιþν του

Επογγελμοτικοý Επιμελητηρßου, οφοý
τυποποιηθεß το ΑσφολιοτÞριο, θο μποροýσε κüλλιοτο τüσο η ορχικÞ Ýκδοση üσο κοι
η διοδικοσßα

ονονÝωσÞòτου νο συνοδεý-

γßνει οντιληητü οπü üλουò τουò εμηλεκü-

ποι απü σχπικÞ κοινÞ Υπεýθυνη ΔÞλωοπ

μενουò πωò το üλο θÝμο, δεν θο πρÝπει
νο ποροβλÝπετοι Þ νο υποτιμüται, Εßνοι

τημÝνου Μεσßτη κοιτου εκüοτοτε Ασφολι-

τηò

ΑσφαλισιικÞò Εταιρεßαò / Εξουσιοδο-

σμÝνου Ασφολιοτικοý ΔιομεσολοβητÞ στην

ΠοροβßασηεηαγγελμοτικοýκοθÞκο-

μεγüλο λüθοò κοι μεγüλη η ευθýνη üτον
το Ασφολιστßριο ΕπογγελμοτικÞò Ευθýνηò

ντοò (Breach of duty of care)

εκφυλßζεται Þ αντιμετωηßφται οτην πρüξη

Παροβßοση üρων σýμβοσηò (Breach

εò συγκεκριμÝνεò βοσικÝò απαιτÞσειò που
υπογορεýοντοι οπü το Νüμο και τπν ορθο-

of contmct)

ωò Ýνο τυπικü «χορτß) γιο το ΕπιμελητÞριο
το οποßο μüλιστο, ενßοτε δικοιολογημÝνα,

Συμφωνßεò που δεν κοτογρüφηκον Þ

προσκομßζεται με δυσφορßα και ογονüκτη-

δεν τηρÞθπκον (SpeciaL reiationshjps).

ση!

Στην ßδια μελÝτη, οι οξιþσειò οποζη-

0ι Ασφολιστικοß ΔιομεσολαβπτÝò θα
πρÝπει ν0 κOτονοÞσουν τη σπουδοιüτητο

μßωσηò χορακτηρßστηκαν κοτü βÜση ωò
«Ýλλειψη επιμÝλειοò οπü την πλευρü του

3ß

κριμÝνηò ασφολιστικÞò κüλυψπò, που

,ι,,ß:ι,

κοι νο ενοτερνιστοýν την οξßο τπò συγκε-

οποßα θο δηλþνετοι πωò τηροýντοι κüηοι-

λογικÞ ΑσφολιοτικÞ ΠροκτιχÞ

.

Προò την κοτεýθυνση ουτÞ εßνοι
βÝβοιο πωò μπορεßνο βρεθεßγüνιμη που
νο εξυπηρετεß τüσο τουò εμπλεκüμενουò

üσο κοι την ουσßο τηò συγκεκριμÝνηò
οσφüλισηò.

