
  

 

 

 

ΑΚΤΙΝΑ Ι και ΑΚΤΙΝΑ ΙΙ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

 

Η Ρόκας Δικηγορική Εταιρία προσφέρει δύο καινοτόμα Σεμινάρια Επανεκπαίδευσης για τη 
δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων με τη μορφή e-learning, σε 
συνεργασία με την εταιρία Compact A.E. η οποία εξειδικεύεται στην ηλεκτρονική εκπαίδευση 
και ανέλαβε την ηλεκτρονική και τεχνολογική διαμόρφωση των σεμιναρίων. 

Τα σεμινάρια είναι πιστοποιημένα από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΕΕ 181/28.01.2021). 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
 
Τα σεμινάρια, που έχουν τίτλο ΑΚΤΙΝΑ Ι και ΑΚΤΙΝΑ ΙΙ,  καλύπτουν ζητήματα του Τομέα Β’ της 
ΠΕΕ 169/29.04.2020 της Τράπεζας της Ελλάδος (Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς).  
 
Στο τέλος κάθε ενότητας θα ακολουθεί διαδικασία εξέτασης με τη μέθοδο της πολλαπλής 
επιλογής και εν συνεχεία θα εκδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο θα μπορεί να 
υποβληθεί από τους συμμετέχοντες στο αρμόδιο Επιμελητήριο, και να χρησιμοποιηθεί ως 
απόδειξη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις συνεχούς εκπαίδευσης. 
 
Πιο συγκεκριμένα τα σεμινάρια περιλαμβάνουν:  
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ΑΚΤΙΝΑ Ι – 9 ώρες 
Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων: Υποχρεώσεις 

διαμεσολαβητή – ΙDD, Aιτιάσεις, Επίλυση Διαφορών, PRIIPs 
______________________ 

 
 

1. Θεσμικό πλαίσιο, δομή και μεγέθη της ασφαλιστικής αγοράς στην 
Ελλάδα  

 
2. Το θεσμικό πλαίσιο της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του Ν.4583/2018 (IDD) και την εφαρμοστική νομοθεσία με 
έμφαση στις ΠΕΕ της Τράπεζας της Ελλάδος.  

      Περιλαμβάνεται δηλαδή:  
• το ρυθμιστικό πλαίσιο της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων,  
• επαγγελματικές και οργανωτικές υποχρεώσεις των διανομέων,  
• οι υποχρεώσεις και τα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας των 

διανομέων,  
• ο χειρισμός αιτιάσεων, 
• η διασυνοριακή δραστηριότητα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,   
• η εξωδικαστική επίλυση διαφορών.   

 
3. Ειδικότερες υποχρεώσεις ως προς τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε 

ασφάλιση («ΙΒΙΡs») και συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες 
επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση («PRIIPs»). 
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ΑΚΤΙΝΑ ΙΙ  - 7 ώρες 
Η Ασφαλιστική Σύμβαση, υποχρεώσεις προς πελάτες –  

Προστασία Καταναλωτών 
______________________ 

 
 

1. Το θεσμικό πλαίσιο της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα 
 
2. Η ασφαλιστική σύμβαση (προσυμβατικό στάδιο, σύναψη και διάρκεια, 

υποχρεώσεις και δικαιώματα λήπτη της ασφάλισης, επέλευση ασφαλιστικού 
κινδύνου, ειδική περίπτωση της υποχρέωσης ασφάλισης αστικής ευθύνης 
από αυτοκίνητα), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ν.2496/1997, 
Κ.Ν.489/1976 (πδ. 237/1986), Ν.4364/2016 και των σχετικών ΠΕΕ της 
ΤτΕ Τράπεζας της Ελλάδος.  
 

3. Προστασία Καταναλωτή σύμφωνα με το ειδικό ασφαλιστικό νομικό 
πλαίσιο με αναφορά και στο γενικό (ν.2251/1994 όπως κωδικοποιήθηκε). 

 
 
 

 
 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 
 
Τα δύο αυτά Σεμινάρια απευθύνονται:  

• σε όλους τους πιστοποιημένους (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές,  
• σε στελέχη / υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων που 

ασχολούνται άμεσα με τη διανομή των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων 
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οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρεώσεις συνεχούς εκπαίδευσης, προκειμένου να διατηρούν 
επαρκές επίπεδο επαγγελματικής ικανότητας και απόδοσης, και είτε να διατηρήσουν την 
εγγραφή τους ως (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στο ειδικό μητρώο, είτε να συνεχίσουν τη 
νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας διανομής από πλευράς (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
και πιστωτικών ιδρυμάτων.  
 
Τα Σεμινάρια ΑΚΤΙΝΑ περιλαμβάνουν, πέραν της απλής καταγραφής του θεσμικού πλαισίου και 
στοιχεία που εξασφαλίζουν την εμβάθυνση, ως και ειδικότερες επεξηγήσεις με πρακτικά 
παραδείγματα, ώστε ο εκπαιδευόμενος να αντιληφθεί τους σκοπούς των ρυθμίσεων και τις 
πρακτικές λύσεις που δίνει ο νόμος και οι εφαρμοστικές αποφάσεις, όπως και, σε 
περιορισμένες περιπτώσεις, οι αποφάσεις των δικαστηρίων.  
 
Οι εκπαιδευόμενοι που θα λάβουν μέρος στα σεμινάρια θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν 
τις γνώσεις τους, να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην (αντ)ασφαλιστική αγορά, 
αλλά και να επιμορφωθούν στα πλέον εξεζητημένα θέματα του κλάδου (π.χ. IBIPs, PRIIPs κλπ).  
 
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σε γνωστικό επίπεδο, απαιτούνται μόνο οι βασικές 
γνώσεις σε θέματα του (αντ)ασφαλιστικού κλάδου, δηλαδή ο συμμετέχων στο σεμινάριο να 
διαθέτει τουλάχιστον την απαραίτητη αρχική Πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.  
 
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
 
Τα δύο αυτά Σεμινάρια έχουν συνταχθεί από την ασφαλιστική ομάδα της Δικηγορικής Εταιρίας 
Ρόκας, που είναι η κορυφαία ελληνική δικηγορική εταιρία σε θέματα του (αντ)ασφαλιστικού 
δικαίου. Τα μέλη της εταιρίας έχουν καθημερινή ενασχόληση με την ιδιωτική ασφάλιση, που 
περιλαμβάνει τη σύνταξη και επεξεργασία ασφαλιστηρίων, θεσμικά θέματα, συναλλαγές της 
ασφαλιστικής αγοράς αλλά και δικαστικές διαφορές που αφορούν την ασφαλιστική επιχείρηση 
και τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Είναι δε συντάκτες έγκυρης βιβλιογραφίας για το 
ασφαλιστικό δίκαιο και την εφαρμογή του στην Ελλάδα και στον ευρωπαϊκό χώρο.  
 
Οι γνώσεις, η εμπειρία και η επιμόρφωση των συντακτών των Σεμιναρίων εγγυώνται ένα 
άρτιο αποτέλεσμα, που όχι μόνο θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να συνεχίσουν τη νόμιμη 
άσκηση δραστηριοτήτων διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά κυρίως θα τους 
επιμορφώσει ουσιαστικά στα πιο καίρια ζητήματα του ασφαλιστικού κλάδου, και θα τους 
παράσχει μια σφαιρική και ουσιαστική κατανόηση του θεσμικού πλαισίου, η οποία είναι 
απαραίτητη και για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και του επιπέδου των 
παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. 


