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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ «UNIT LINKED». Προϋποθέσεις ευθύνης παρέχοντος υπηρεσίες
κατά τις διατάξεις του Ν 2251/1994. Κατανομή βάρους απόδειξης. Τραπεζικές - επενδυτικές εργασίες
από  ασφαλιστικές  εταιρίες  στο  πλαίσιο  των  ασφαλίσεων  ζωής.  Προγράμματα,  προϊόντα  ή
ασφαλιστήρια τύπου «Unit Linked». Χαρακτηριστικά. Εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο ασφαλιστικής
εταιρίας. Σκοπός του. Οι ασφαλίσεις αυτές έχουν υψηλό ποσοστό κινδύνου και θεσπίζονται για την
προστασία  των  ασφαλισμένων  ειδικές  υποχρεώσεις  για  τις  ασφαλιστικές  εταιρίες  και  κανόνες
διαφάνειας. Συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Έννοια. Είναι προστηθείς της ασφαλιστικής
εταιρίας.

Διατάξεις: άρθρα 8 Ν 2251/1994, 914 ΑΚ, ΝΔ 400/1970, ΠΔ 190/2006

Από  τις  διατάξεις  των  άρθρων  298,  299,  914  ΑΚ  προκύπτει  ότι  η  αδικοπρακτική  ευθύνη  προς
αποζημίωση  προϋποθέτει  συμπεριφορά  παράνομη  και  υπαίτια,  επέλευση  περιουσιακής  ζημίας  και
ύπαρξη  αιτιώδους  συνδέσμου  μεταξύ  της  συμπεριφοράς  του  δράστη  και  της,  περιουσιακού  ή  μη
χαρακτήρα,  ζημίας.  Παράνομη είναι  η  συμπεριφορά που αντίκειται  σε  απαγορευτικό ή επιτακτικό
κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέμει δικαίωμα ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος,
μπορεί δε η συμπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισμένης ενέργειας.
Για την κατάφαση της παρανομίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, αλλά
αρκεί η αντίθεση της συμπεριφοράς στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή στις επιταγές της έννομης
τάξεως. Έτσι, παρανομία συνιστά και η παράβαση της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας
στο πλαίσιο της συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας των ατόμων, δηλαδή η
παράβαση  της,  κοινωνικώς  επιβεβλημένης  και  εκ  της  θεμελιώδους  δικαιικής  αρχής  της  συνεπούς
συμπεριφοράς  απορρέουσας,  υποχρέωσης  λήψης  ορισμένων  μέτρων  επιμέλειας  για  την  αποφυγή
πρόκλησης  ζημίας  σε  έννομα αγαθά τρίτων  προσώπων.  Η παράλειψη,  ως  όρος  της  αδικοπραξίας,



συντρέχει όταν υπήρχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προφύλαξης του προσβληθέντος δικαιώματος ή
συμφέροντος  και  αποτροπής του ζημιογόνου αποτελέσματος.  Τέτοια νομική υποχρέωση μπορεί  να
προκύψει είτε από δικαιοπραξία, είτε από ειδική διάταξη νόμου, είτε από την αρχή της καλής πίστεως
όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη, που απορρέει από τα άρθρα 281
και 288 ΑΚ (ΑΠ 1028/2015, ΑΠ 118/2006, ΑΠ 831/2005, ΑΠ 174/2005 Nomos). Είναι δυνατό μια
ζημιογόνος  ενέργεια,  πράξη  ή  παράλειψη,  με  την  οποία  παραβιάζεται  η  σύμβαση,  να  θεμελιώνει
συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία. Αυτό συμβαίνει όταν η ενέργεια αυτή καθ' εαυτή και χωρίς
την  προϋπάρχουσα  συμβατική  σχέση  θα  ήταν  παράνομη,  ως  αντίθετη  στο  γενικό  καθήκον,  που
επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, να μην προκαλεί κανένας υπαίτια ζημία σε άλλον.

Περαιτέρω, το άρθρο 8 του Ν 2251/1994, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 10
παρ. 3 Ν 3587/2007, ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι: «ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή
ζημία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνομα και  υπαίτια με πράξη ή παράλειψή του κατά την
παροχή  αυτών  στον  καταναλωτή»  (παρ.  1  εδ.  α’),  ότι:  «ως  παρέχων  υπηρεσίες  θεωρείται  όποιος
παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας»
(παρ. 2 εδ. β’), ότι: «ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ
της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας» (παρ. 3), ότι: «ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της
απόδειξης της  έλλειψης παρανομίας  και  υπαιτιότητας» (παρ.  4  εδ.  α'),  ότι:  «για την εκτίμηση της
έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη η ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια και το σύνολο των
ειδικών συνθηκών και ιδιαίτερα: α) η φύση και το αντικείμενο της υπηρεσίας ιδίως σε σχέση με τον
βαθμό επικινδυνότητας της, β) η παρουσίαση και ο τρόπος παροχής της, γ) ο χρόνος παροχής της, δ) η
αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, ε) η ελευθερία δράσης που αφήνεται στον ζημιωθέντα στο πλαίσιο
της  υπηρεσίας,  στ)  το  αν  ο  ζημιωθείς  ανήκει  σε  κατηγορία  μειονεκτούντων  ή  ευπρόσβλητων
προσώπων και ζ) το αν η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος» (παρ.
4 εδ. β’) και ότι: «μόνη η ύπαρξη ή δυνατότητα τελειότερης υπηρεσίας κατά τον χρόνο παροχής της
υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δεν συνιστά δίχως άλλο υπαιτιότητα» (παρ. 5). Από την τελευταία αυτή
διάταξη προκύπτει ότι η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, ο οποίος κατά την έννοια της διάταξης
αυτής δύναται να είναι τράπεζα αλλά και ασφαλιστική εταιρία, έναντι του πελάτη της ή άλλου με αυτή
συμβεβλημένου προσώπου, μπορεί να είναι είτε ενδοσυμβατική είτε αδικοπρακτική, ανεξάρτητα από
προϋφιστάμενη  ενοχική  σχέση  μεταξύ  παρέχοντος  τις  υπηρεσίες  και  ζημιωθέντος  (πρβλ.  ΑΠ
1028/2015 Nomos).  Προϋποθέσεις  για τη θεμελίωση ευθύνης σε βάρος του παρέχοντος υπηρεσίες
είναι  οι  παρακάτω:  α)  παροχή  ανεξάρτητων  υπηρεσιών  στα  πλαίσια  άσκησης  επαγγελματικής
δραστηριότητας,  β)  υπαιτιότητα  του  παρέχοντος  υπηρεσίες  κατά  την  παροχή  υπηρεσίας,  η  οποία
τεκμαίρεται και ο παρέχων έχει το βάρος απόδειξης της έλλειψής της. Ως κριτήρια για την εκτίμηση
της ύπαρξης υπαιτιότητας αναφέρονται στο νόμο η ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια και το σύνολο
των  ειδικών  συνθηκών,  γ)  παράνομο.  Η  συμπεριφορά  του  παρέχοντος  υπηρεσίες  θα  πρέπει  ν'
ανταποκρίνεται  στην  ευλόγως  προσδοκώμενη  ασφάλεια,  δηλαδή  στις  συναλλακτικές  υποχρεώσεις
πρόνοιας και ασφάλειας που επιβάλλουν οι κανόνες της επιστήμης ή τέχνης του, δ) ζημία με βάση το
γενικό δίκαιο της αποζημίωσης και ε) αιτιώδης συνάφεια μεταξύ παροχής της υπηρεσίας και ζημίας.
Για τη θεμελίωση της (αδικοπρακτικής) ευθύνης απαιτείται, όπως προεκτέθηκε, παράνομη και υπαίτια
πρόκληση  ζημίας.  Αμφότερες  οι  προϋποθέσεις  αυτές  (παρανομία  και  υπαιτιότητα)  συντρέχουν
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ταυτοχρόνως με βάση τη θεώρηση της αμέλειας ως μορφής πταίσματος και ως μορφής παρανομίας
(«διπλή  λειτουργία  της  αμέλειας»).  Έτσι,  αν  στο  πλαίσιο  παροχής  υπηρεσιών  (από  την  τράπεζα)
εκδηλωθεί  συμπεριφορά μη ανταποκρινόμενη στην ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια δηλαδή στις
συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας τότε η συμπεριφορά αυτή είναι παράνομη και
συγχρόνως υπαίτια. Ενόψει δε της καθιερούμενης, συναφώς, νόθου αντικειμενικής ευθύνης, με την
έννοια της αντιστροφής του βάρους αποδείξεως τόσο ως προς την υπαιτιότητα όσο και ως προς την
παρανομία, ο ζημιωθείς φέρει το βάρος να αποδείξει την παροχή των υπηρεσιών, τη ζημία του και τον
αιτιώδη σύνδεσμο της ζημίας με την εν γένει παροχή των υπηρεσιών, όχι όμως και τη συγκεκριμένη
πράξη ή παράλειψη που επέφερε το ζημιογόνο αποτέλεσμα, ενώ ο παρέχων τις υπηρεσίες προκειμένου
να  απαλλαγεί  από  την  ευθύνη,  πρέπει  να  αποδείξει  είτε  την  ανυπαρξία  παράνομης  και  υπαίτιας
πράξεώς του, είτε την έλλειψη αιτιώδους συνδέσμου της ζημίας με την παράνομη και υπαίτια πράξη
του,  είτε  τη  συνδρομή  κάποιου  λόγου  επαγόμενου  την  άρση  ή  τη  μείωση  της  ευθύνης  του  (ΑΠ
535/2012 Nomos, ΑΠ 1382/2009 ΝοΒ 2010, 919, ΑΠ 589/2001 ΔΕΕ 2001, 1117).

Περαιτέρω, από τον συνδυασμό των διατάξεων του ΝΔ 400/1970, όπως αυτό τροποποιήθηκε υπό την
ώθηση της κοινοτικής νομοθεσίας με βάση το ΠΔ 252/1996, προκύπτει ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες
δύνανται πλέον να ασκούν εν μέρει και τραπεζικές-επενδυτικές εργασίες στα πλαίσια των ασφαλίσεων
ζωής, καθώς μπορούν να σχηματίζουν «εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια», στα οποία οι ασφαλισμένοι
συμμετέχουν αποκτώντας «μονάδες» (Unit Linked). Τα κεφάλαια αυτά, συγκροτούμενα από κινητές
αξίες,  προθεσμιακές  καταθέσεις,  συνιστούν  αυτοτελή,  λογιστικά  απλώς  σύνολα  στοιχείων  του
ενεργητικού της ασφαλιστικής επιχείρησης χωρίς αυτονομία. Η αμφίδρομη αυτή επέκταση τραπεζικών
και  ασφαλιστικών  επιχειρήσεων  σε  παραδοσιακούς  χώρους  δραστηριοτήτων  εκατέρωθεν  -
χαρακτηριζόμενη με τους αγγλοαμερικανικής γλωσσικής και τεχνικής προέλευσης όρους «...» και «...»
αντίστοιχα έχει προσλάβει τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρουσες οικονομικές διαστάσεις, τις οποίες το
δίκαιο, ιδίως το ελληνικό, δεν έχει ακόμη προλάβει να αφομοιώσει και να ρυθμίσει. Εκείνο, όμως, που
πρέπει εξαρχής να διευκρινισθεί είναι ότι το εν λόγω φαινόμενο δεν συνίσταται γενικά στην άσκηση
ασφαλιστικών  εργασιών  από  πιστωτικά  ιδρύματα,  ούτε  αντίστροφα,  στην  άσκηση  τραπεζικών
εργασιών από ασφαλιστικές επιχειρήσεις.  Την αμοιβαία αυτή επιχειρηματική επέκταση απαγορεύει
κατ' αρχήν ρητά η νομοθεσία μας μέσω των διατάξεων των άρθρων 16 παρ. 1 του Ν 5076/1931, 10
παρ.  1,  24,  29  του Ν 2076/1992 και  2  παρ.  1  και  53  του Ν 4001/1970.  Συνίσταται  απλώς  στην
επιχειρηματική,  σε  επίπεδο  άσκησης  δραστηριοτήτων,  οικονομική  συνεργασία  μεταξύ  των  δύο
αυτοτελών κατά τα λοιπά επιχειρηματικών μονάδων, χωρίς νόθευση των καταστατικών και νομίμων
αποκλειστικών αντικειμένων της δραστηριότητας εκάστης. Ειδικότερα, δυνάμει του ΝΔ 400/1970 σε
συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν 2076/1992 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν σε
άσκηση εργασιών παροχής εγγυήσεων στον κλάδο των ασφαλίσεων κατά ζημιών (άρθρο 13 παρ. 1 Α
περ. 15) και εργασιών, που εκτελούνται άμεσα ή έμμεσα στα πλαίσια των ασφαλίσεων ζωής, για να
εξασφαλίζονται  παροχές  στον  ασφαλισμένο  συνδεδεμένες  με  τις  επενδύσεις  αυτές,  για  να
εξυπηρετούνται εργασίες κεφαλαιοποίησης και ομαδικά προγράμματα πρόνοιας και για να υλοποιείται
η  αναλαμβανόμενη  διαχείριση  ομαδικών  συνταξιοδοτικών  ταμείων,  κεφαλαίων  (άρθρο  13  ΝΔ
400/1970). Ειδικά, όσον αφορά στις ασφαλίσεις ζωής, που συνδέονται με επενδύσεις, το άρθρο 13 γ
του ΝΔ 400/1970 προβαίνει σε μία διττή διάκριση. Διακρίνει, δηλαδή, μεταξύ επενδύσεων σε μερίδια
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αμοιβαίων  κεφαλαίων  και  επενδύσεων  σε  κινητές  αξίες,  ομόλογα,  μερίδια  αμοιβαίων  κεφαλαίων,
προθεσμιακές  τραπεζικές  καταθέσεις,  που  στο  σύνολό  τους  συγκροτούν  το  λεγόμενο  «εσωτερικό
μεταβλητό κεφάλαιο» της ασφαλιστικής επιχείρησης. Αυτές οι δύο διακεκριμένες περιπτώσεις είναι
γνωστές  στην  ασφαλιστική  και  τραπεζική  ορολογία  και  πρακτική  ως  προγράμματα  ή  προϊόντα  ή
ασφαλιστήρια ή ασφαλίσεις ζωής τύπου «Unit Linked». Χαρακτηριστικό τους είναι η εκ μέρους της
ασφαλιστικής επιχείρησης επένδυση των καταβαλλόμενων από τον ασφαλισμένο ασφαλίστρων, είτε
σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, είτε σε σχηματιζόμενα κατά τα ανωτέρω από την ίδια «ιδιαίτερα»,
αυτοτελή περιουσιακά σύνολα. Ο ασφαλισμένος, δηλαδή, αποκτά συνήθως σταδιακά με την καταβολή
των ασφαλίστρων λογιστικές μονάδες (unit), των οποίων η αξία προσδιορίζεται εκάστοτε από την αξία
των αντίστοιχων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή την αξία των μονάδων (μεριδίων), στα οποία είναι
διηρημένο το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο, με τα οποία κεφάλαια -αμοιβαία ή μεταβλητά- είναι
συνδεδεμένες (Linked), ως προς την οικονομική τους απόδοση οι αποκτώμενες μονάδες. Σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3 Δ (xii) και 13 γ παρ. Α (ια) και (ιδ) περ. ii του ΝΔ 400/1970, το
«εσωτερικό  μεταβλητό  κεφάλαιο»  συγκροτείται  από  στοιχεία  του  ενεργητικού  της  ασφαλιστικής
επιχείρησης, προσδιοριζόμενα με τρόπο ορισμένο σε «ειδικό κανονισμό λειτουργίας». Συνιστά κατά
συνέπεια αδιάσπαστο τμήμα της εταιρικής περιουσίας, διακρινόμενο απλώς λογιστικά, τεχνικά από τη
λοιπή περιουσία της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Χαρακτηρίζεται,  όμως, τόσο από την ιδιαιτερότητα του τρόπου σύστασής του, της επένδυσης των
καταβαλλόμενων ασφαλίστρων και του σκοπού που εξυπηρετεί, των παροχών ασφαλίσεως ζωής, όσο
και  από  την  ιδιαιτερότητα  του  τρόπου  λειτουργίας  του,  αφού,  υποκείμενο  σε  διαχειριστικούς
επενδυτικούς  κανόνες,  είναι  εξ  ορισμού,  κατά  τα  στοιχεία  που  το  συγκροτούν,  συνεχώς
μεταβαλλόμενο  («μεταβλητό»).  Ο  σκοπός  του  εσωτερικού  μεταβλητού  κεφαλαίου,  εγκείμενος  σε
μεγιστοποίηση της απόδοσής του, υποχρεώνει συνήθως την ασφαλιστική επιχείρηση σε «διαχείριση»
των μετοχικών δικαιωμάτων που αποκτά στα πλαίσιά του, με εντελώς διαφοροποιημένη κατεύθυνση
από  εκείνη  ενός  «σταθερού»  μετόχου,  επειδή  αυτή  αποβλέπει  πρωτίστως  στη  βραχυπρόθεσμη
τοποθέτηση  του  κεφαλαίου  και  την  εκμετάλλευση  κερδοφόρων  ευκαιριών  της  χρηματιστηριακής
αγοράς  [βλ.  Σ.  Ψυχομάνη,  Εσωτερικά  μεταβλητά  κεφάλαια  ασφαλιστικής  επιχείρησης  και  ειδική
συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα (γνωμ) ΔΕΕ 2005, 518 επ., ΠΠρΘεσ 10976/2015, αδημ.]. Σε κάθε
περίπτωση, οι ασφαλίσεις αυτές εμπεριέχουν υψηλό ποσοστό κινδύνου για τους ασφαλισμένους, γι'
αυτό  ο νόμος θεσπίζει  ειδικές  υποχρεώσεις  για  τις  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  που τις  ασκούν και
κανόνες διαφάνειας προς προστασία των ασφαλισμένων (βλ. Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ιδιωτικό
Ασφαλιστικό Δίκαιο, Δ' Έκδ., σελ. 324-325).

Τέλος, με την Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (I 9/15.1.2003),
σχετικά  με  την  ασφαλιστική  διαμεσολάβηση,  θεσπίσθηκαν κανόνες  για  την  ανάληψη και  άσκηση
δραστηριοτήτων  ασφαλιστικής  και  αντασφαλιστικής  διαμεσολάβησης  από  φυσικά  και  νομικά
πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα ή επιθυμούν να εγκατασταθούν σε κράτος μέλος. Οι διατάξεις
της Οδηγίας 2002/92 μεταφέρθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το ΠΔ 190/2006 (ΦΕΚ Α' 196),
στο  άρθρο  2  του  οποίου  δίδονται  ορισμοί  των  εννοιών  της  ασφαλιστικής  επιχείρησης,  της
αντασφαλιστικής  επιχείρησης,  της  ασφαλιστικής  και  αντασφαλιστικής  διαμεσολάβησης,  του
ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή, καθώς και του συνδεδεμένου αντασφαλιστικού



διαμεσολαβητή, στο άρθρο 3 προβλέπεται η εγγραφή σε ειδικό μητρώο των φυσικών και νομικών
προσώπων που ασκούν πράξεις ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ενώ στα άρθρα 11
και 12 οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι διαμεσολαβητές. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο
2 παρ. 7 του ΠΔ 190/2006 ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής» νοείται κάθε φυσικό ή
νομικό  πρόσωπο  που  ασκεί  δραστηριότητα  ασφαλιστικής  διαμεσολάβησης  εξ  ονόματος  και  για
λογαριασμό ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσότερων της μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφόσον
τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, αλλά το οποίο δεν εισπράττει
τα ασφάλιστρα ή τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη και ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν
λόγω ασφαλιστικών  επιχειρήσεων  για  τα  προϊόντα  που  αφορoύν  κάθε  μία  από αυτές.  Θεωρείται,
επίσης,  ως  συνδεδεμένος  ασφαλιστικός  διαμεσολαβητής  ο  οποίος  ενεργεί  υπό  την  ευθύνη  μιας  ή
περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορούν κάθε μια από αυτές, κάθε
πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η οποία είναι συμπληρωματική
προς  την  κύρια  επαγγελματική  του  δραστηριότητα,  όταν  η  ασφάλιση  αποτελεί  συμπλήρωμα  των
αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται  στο πλαίσιο της  κύριας  απασχόλησής του και  το οποίο δεν
εισπράττει ούτε τα ασφάλιστρα ούτε τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη. Από τα ανωτέρω
λοιπόν  συνάγεται  ότι  ο  συνδεδεμένος  ασφαλιστικός  διαμεσολαβητής  έχει  εκ  του  νόμου
πληρεξουσιότητα αντιπροσώπευσης  της  ασφαλιστικής  εταιρίας,  υπό την πλήρη ευθύνη της  οποίας
ενεργεί  ως  προστηθείς  αυτής.  Εξάλλου,  η  εξάρτηση  ασφαλιστικής  εταιρίας  και  συνδεδεμένου
διαμεσολαβητή διαφαίνεται και από το γεγονός ότι η εγγραφή στο μητρώο του τελευταίου γίνεται μόνο
μετά από προσκομιδή βεβαίωσης της ασφαλιστικής εταιρίας ή των ασφαλιστικών εταιριών υπό την
ευθύνη  των  οποίων  ενεργεί  και  στην  οποία  δηλώνεται  ρητά  η  ιδιότητα  του  ως  συνδεδεμένου
ασφαλιστικού  διαμεσολαβητή  [βλ.  Γ.  Μπεχρή  -  Κεχαγιόγλου,  Η  ασφαλιστική  σύμβαση
διαμεσολάβησης, Αρμ 2007, 1475 επ. (1481)]. [...]

Αποδεικνύονται  τα  ακόλουθα  ουσιώδη  πραγματικά  περιστατικά:  Η  εναγομένη  εταιρία  τυγχάνει
ασφαλιστική εταιρία ζωής του Ομίλου ... LTD, στην Ελλάδα. [...] Τον μήνα Οκτώβριο 2009 διατίθετο
από  το  δίκτυο  της  ανωτέρω  τράπεζας  ένα  ασφαλιστικό  προϊόν  της  εναγομένης  συνδεδεμένο  με
επενδύσεις. Επρόκειτο για ένα προϊόν αποτελούμενο από δύο σκέλη, ήτοι το ασφαλιστικό, όπου ο
συμβαλλόμενος ασφαλιζόταν για ασφάλιση θανάτου από ατύχημα, και το επενδυτικό, όπου παρείχε
εφάπαξ κεφάλαιο στη λήξη της ασφάλισης, ενώ η απόδοση του προϊόντος ήταν συνδεδεμένη με την
απόδοση ομολόγου σταθερού επιτοκίου. [...] Το χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου ανακοίνωσε στις
26.3.2013  την  αναστολή  της  διαπραγμάτευσης  του  ομολόγου  στο  ως  άνω  χρηματιστήριο,  με
αποτέλεσμα η επίσημη αποτίμηση της αξίας του ομολόγου να είναι μηδενική με ημερομηνία αναφοράς
την 30.4.2013. Κατ' επέκταση δεν ήταν δυνατό για την εκδότρια τράπεζα να καταβάλει, είτε την αξία
του  ετήσιου  τοκομεριδίου  ποσοστού  4,35  %,  είτε  την  αξία  του  ομολόγου  κατά  τη  λήξη  του,  με
συνακόλουθη συνέπεια για τις ενάγουσες να απολέσουν το σύνολο του επενδυμένου κεφαλαίου καθώς
και την αξία των ετήσιων τοκομεριδίων στις 20.11.2013 και 20.11.2014. [...]

Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η ως άνω ενάγουσα παρέλαβε εκτός από το αντίγραφο της ως άνω αίτησης
και της εξουσιοδότησης χρέωσης και το ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών, γεγονός που ανατρέπει την
περί του αντιθέτου ένορκη επ' ακροατηρίου κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης και γαμπρού της τρίτης
ενάγουσας. Η παραλαβή δε του ενημερωτικού εντύπου αποδεικνύεται ανενδοίαστα από την υπογραφή



της,  κάτωθι  της  δήλωσης παραλαβής του εντύπου,  σε συνδυασμό με  το  προσκομιζόμενο από την
εναγομένη αντίγραφο του εντύπου που της  παραδόθηκε,  το οποίο  φέρει  στο κάτω μέρος  εκάστης
σελίδας την υπογραφή της ως άνω ενάγουσας, η γνησιότητα της οποίας δεν αμφισβητήθηκε. Επίσης,
στις 5.1.2010 παρέλαβε και το ... ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μετά των συνημμένων γενικών και ειδικών
όρων αυτού. Ωστόσο, το γεγονός ότι η ανωτέρω παρέλαβε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο υλικό δεν
απαλλάσσει την εναγομένη από την υποχρέωση της να ενημερώσει την πελάτισσα της για το είδος της
επένδυσης και τους κινδύνους που αυτή φέρει. Εξάλλου, όσο έμπειρη και αν θεωρηθεί η ανωτέρω
ενάγουσα,  συγκριτικά  πάντα  με  τις  λοιπές  δύο,  είναι  σαφές  ότι  η  εναγόμενη  διαθέτει  πολύ  πιο
εξειδικευμένες  γνώσεις  σχετικά  με  τα  χρηματοπιστωτικά  προϊόντα  και  τις  σχετικά  με  αυτές
συναλλαγές,  με  αποτέλεσμα  οι  συμβουλές  της  τελευταίας  να  είναι  άκρως  απαραίτητες  για  τη
διαμόρφωση της επενδυτικής συμπεριφοράς της ενάγουσας. Πόσο μάλλον που η υπάλληλος ... έχοντας
μάλιστα και τη σχετική πιστοποίηση στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, διέθετε μεγάλη εμπειρία
στα  ασφαλιστικά  και  επενδυτικά  προϊόντα  και  όφειλε  ως  προστηθείσα  της  ασφαλιστικής
διαμεσολαβήτριας  να  διευκρινίσει  τις  απαιτήσεις  και  τις  ανάγκες  της  ενάγουσας  ανάλογα  με  το
σύνθετο χαρακτήρα της προτεινόμενης ασφαλιστικής σύμβασης αλλά και το επενδυτικό της προφίλ.
[...] Σε κάθε πάντως περίπτωση, εάν οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι είχαν χορηγήσει τουλάχιστον στις
δύο πρώτες ενάγουσες το ανωτέρω ενημερωτικό έντυπο της εναγομένης, είχαν επιχειρήσει προφορικώς
να τους αναπτύξουν τις δυσνόητες για το μέσο άνθρωπο έννοιες αυτού, και να τους εξηγήσουν το
περιεχόμενο της συναλλακτικής σχέσης που περιγράφεται στο έγγραφο αυτό, είναι βέβαιο ότι θα είχαν
αρνηθεί να επιχειρήσουν την προτεινόμενη σε αυτές τοποθέτηση του κεφαλαίου τους,  προεχόντως
διότι  δεν θα ήταν σε θέση να κατανοήσουν, ώστε να ελέγξουν,  τη μορφή και το περιεχόμενο της
συγκεκριμένης  πολύπλοκης  συναλλακτικής  σχέσης.  Κατά  μείζονα  λόγο,  οι  ενάγουσες  θα  είχαν
απορρίψει την επένδυση αυτή, σε περίπτωση που είχαν πληροφορηθεί ότι το κεφάλαιο τους δεν ήταν
ασφαλές, ότι ήταν τοποθετημένο σε ομόλογο αλλοδαπής εταιρίας, εισηγμένο στο χρηματιστήριο του
Λουξεμβούργου και ότι η εναγόμενη δεν θα αναλάμβανε οποιαδήποτε ευθύνη έναντι αυτών σε σχέση
με το επενδυόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση που η εκδότρια εταιρία αδυνατούσε να αποπληρώσει το
ομόλογο λόγω πτώχευσης ή αφερεγγυότητας. Με τα δεδομένα αυτά, κρίνεται βάσιμος ο ισχυρισμός
των εναγουσών ότι  η  εναγόμενη παρέλειψε,  όπως  είχε  υποχρέωση,  να  ενημερώσει  σχετικά  με  τα
ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά της επένδυσης, την οποία τους υπέδειξε να επιχειρήσει,  με
συνέπεια οι  συγκεκριμένες  διάδικοι  να μην έχουν κατανοήσει  τουλάχιστον τους  κινδύνους  και  να
υποστούν, λόγω της ανωτέρω επιλογής τους, απώλεια του κεφαλαίου τους αλλά και των τόκων που θα
αποκόμιζαν αν το είχαν τοποθετήσει σε προθεσμιακές καταθέσεις, όπως έπρατταν και στο παρελθόν.

Η συμπεριφορά αυτή της εναγομένης, εξεταζόμενη υπό το πρίσμα των κανόνων των άρθρων 281, 288,
330, 922 και 914 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν 2251/1994, είναι παράνομη, συνιστάμενη
στην  αθέτηση  του  καθήκοντος  διαφώτισης,  παροχής  συμβουλευτικής  καθοδήγησης  και
προειδοποίησης των εναγουσών - πελατών της σχετικά με την ασφάλεια του κεφαλαίου τους, αφού η
πληροφόρηση της εστίαζε αποκλειστικά στα σημεία που μπορούσαν να αντιληφθούν οι ενάγουσες
ώστε να τις δελεάσουν, όπως υψηλή απόδοση και ασφάλεια, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνιστούν οι
επενδυτικοί  τους στόχοι.  Η ανωτέρω δε συμπεριφορά της συνδέεται αιτιωδώς με την περιουσιακή
ζημία που υπέστησαν οι ενάγουσες και θεμελιώνει δικαίωμά τους γι'  αποζημίωση, σύμφωνα με τις



προπαρατεθείσες  στη  νομική  σκέψη  διατάξεις,  απορριπτομένης  της  ερειδόμενης  στη  διάταξη  του
άρθρου 8 παρ. 4 του Ν 2251/1994 ένστασης αποκλειστικής υπαιτιότητας. Η ζημία τους ανέρχεται για
την πρώτη και δεύτερη ενάγουσα στο απολεσθέν κεφάλαιό τους ύψους 70.000 € και για την τρίτη
ενάγουσα  στο  ποσό  των  100.000  €.  Ωστόσο,  απώλεσαν  και  τους  τόκους  που  θα  αποκόμιζαν,  αν
εξακολουθούσαν να έχουν τοποθετημένα τα κεφάλαια τους σε εξάμηνες προθεσμιακές καταθέσεις της
ίδιας τράπεζας, όπως έπρατταν αδιαλείπτως και στο παρελθόν. [...]

Η ένσταση της εναγομένης περί συντρέχοντος πταίσματος των εναγουσών, συνισταμένου στο γεγονός
ότι συμβλήθηκαν σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, χωρίς να αναγνώσουν και να κατανοήσουν τους
όρους του, πρέπει ν' απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη, καθότι είναι απολύτως αναμενόμενο για έναν
άνθρωπο χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, όπως οι ενάγουσες, με ανύπαρκτη για κάποιες εργασιακή
εμπειρία  και  με  απειρία  στα  χρηματοοικονομικά  προϊόντα,  να  στηριχθεί  στις  προφορικές
διαβεβαιώσεις  των  υπαλλήλων  της  διαμεσολαβήτριας  τράπεζας,  στους  οποίους  είχαν  απόλυτη
εμπιστοσύνη, ενόψει της μακράς και απρόσκοπτης συνεργασίας τους. Εξάλλου, αποδείχθηκε ότι ακόμα
και  αν  διάβαζαν  ενδελεχώς  τους  όρους  των  ενημερωτικών  εντύπων  δεν  ήταν  δυνατόν  να  τους
κατανοήσουν. Και τούτο διότι το σημαντικό σκέλος του συγκεκριμένου προγράμματος δεν ήταν το
ασφαλιστικό, όπως θα αναμενόταν από τον τίτλο του, αλλά το επενδυτικό και μάλιστα η τοποθέτηση
του επενδυόμενου κεφαλαίου σε ομόλογο,  όρος  που δεν υφίσταται  πουθενά στην ατομική αίτηση
ασφάλισης, την οποία, κατά την τακτική των προστηθέντων της εναγομένης, υπέγραψαν οι ενάγουσες
με βάση την προφορική ενημέρωση που έλαβαν από τους υπαλλήλους, χωρίς πρωτίστως να λάβουν
στα χέρια και να αναγνώσουν,  έστω και  ακροθιγώς, το ενημερωτικό έντυπο. Επιπλέον,  σε κανένα
σημείο του ενημερωτικού εντύπου ή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν ορίζεται ούτε καν η έννοια
του «ομολόγου», ώστε να την αντιληφθεί ένας αδαής. Οι δε γενικές και αόριστες πληροφορίες περί
ομολόγου  εκδόσεως  της  τράπεζας  «...  BANK  CO  LTD»  και  εισαγωγής  στο  χρηματιστήριο  του
Λουξεμβούργου, δεν θα μπορούσαν να αξιολογηθούν από έναν απλό καταναλωτή και άσχετο με τα
χρηματιστηριακά προϊόντα, όπως οι ενάγουσες. [...]

Άλλωστε, ουδείς εκ των υπαλλήλων τους επισήμανε, ως όφειλαν, το σχετικό όρο, ώστε να οδηγηθούν
οι ίδιες σε πιο ενδελεχή μελέτη του. Και τούτο, διότι ουδείς ανέμενε, όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε ο
μάρτυρας της εναγομένης, ότι η συγκεκριμένη τράπεζα θα τίθετο σε καθεστώς εξυγίανσης. Εξάλλου,
το ενδεχόμενο του ανωτέρω πιστωτικού κινδύνου είχε υποβαθμιστεί και από την ίδια την εναγομένη,
όπως  συνάγεται  από  το  με  στοιχεία  .../19.10.2009  έγγραφο  (εγκύκλιος)  που  είχε  χορηγήσει  προς
ενημέρωση στους υπαλλήλους της τράπεζας, αφού σε κανένα σημείο αυτού δεν υπήρχε ως οδηγία η
επισήμανση κινδύνων, αλλά αντιθέτως στο χωρίο όπου περιγράφεται η λειτουργία του επενδυτικού
σκέλους  γίνεται  αναφορά  σε  προστασία  του  αρχικού  κεφαλαίου  (επενδυόμενου  ποσού).  Ομοίως,
απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη τυγχάνει η ανωτέρω ένσταση και κατά το σκέλος που επιχειρείται
να καταλογιστεί συντρέχον πταίσμα των εναγουσών συνιστάμενο στην παράλειψη τους να μειώσουν
τη ζημία τους, ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης ή εναντίωσης ή πρόωρης εξαγοράς, και τούτο
διότι,  όπως  αποδείχθηκε,  σε  καμία  ενάγουσα  δεν  είχε  γίνει  ενημέρωση  για  τη  λειτουργία  του
συγκεκριμένου ομολόγου, τη δυνατότητα αλλά και την αναγκαιότητα παρακολούθησης της πορείας
του. [...]



(Δέχεται εν μέρει την αγωγή.)

Παρατηρήσεις

Ασφαλίσεις ζωής συνδεόμενες με επενδύσεις - Προστασία του ασφαλισμένου

1. Οι ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις[32] διαμορφώνουν ένα πεδίο συναλλαγών που
χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή προστασία του καταναλωτή, σε σχέση τουλάχιστον με το αξιολογικά
όμοιο πεδίο επενδυτικών υπηρεσιών. Αν και το έλλειμμα αυτό προστασίας είχε επισημανθεί από τη
θεωρία  και  πρόσφατα  αναγνωρίστηκε  και  από  τον  ενωσιακό  νομοθέτη[33],  δε  φαίνεται  να  είχε
απασχολήσει  την ελληνική νομολογία.  Η υπό σχολιασμό απόφαση περιέχει  πολύτιμες σκέψεις  και
αξιολογικές  σταθμίσεις,  σχετικά  με  την  ανάγκη  προστασίας  του  ασφαλισμένου  στις  εν  λόγω
συναλλαγές και η σημασία της έγκειται, κατά κύριο λόγο, στη νομική θεμελίωση της αδικοπρακτικής
ευθύνης της  ασφαλιστικής  επιχείρησης,  πάνω στη  βάση του προτύπου προστασίας  για  τις  αμιγώς
επενδυτικές υπηρεσίες.

2. Όπως είναι γνωστό, οι υπηρεσίες επενδυτικού χαρακτήρα συνοδεύονται από ex lege υποχρεώσεις
προστασίας  και  πληροφόρησης  του  πελάτη,  ακριβώς  λόγω  της  πληροφοριακής  ασυμμετρίας  και
διαπραγματευτικής ανισορροπίας που χαρακτηρίζει τις  συναλλαγές αυτές. Ο ενωσιακός νομοθέτης,
προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα του ελλείμματος προστασίας του επενδυτή, έθεσε ένα ευρύ
πλέγμα κανόνων με  την  Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID)[34],  η  οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική
έννομη  τάξη  με  το  Ν  3606/2007  και  εξειδικεύεται  από  τον  Κώδικα  Συμπεριφοράς  των  ΕΠΕΥ.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην προστασία του ιδιώτη επενδυτή, του οποίου ο σκοπός δεν είναι η
συστηματική αναζήτηση κέρδους αλλά η ασφαλής τοποθέτηση ή η συγκέντρωση κεφαλαίου μέσω της
επένδυσης[35].  Όπως  γίνεται  δεκτό,  οι  κανόνες  συμπεριφοράς  των  ΕΠΕΥ ουσιαστικά  αποτελούν
εξειδίκευση της κατ’ ΑΚ 288 καλής πίστης στο πεδίο των επενδυτικών υπηρεσιών[36]. Η μη τήρηση
των  υποχρεώσεων  αυτών  γεννά  τόσο  αδικοπρακτική  ευθύνη,  στο  βαθμό  που  υπηρετούν  τα
περιουσιακά  συμφέροντα  του  πελάτη[37],  όσο  και  ενδοσυμβατική,  λόγω  μη  τήρησης  των
παρεπόμενων υποχρεώσεων επιμέλειας και πληροφόρησης του επενδυτή[38].

Η ίδια  ωστόσο,  αν  όχι  μεγαλύτερη,  ανάγκη προστασίας  εντοπίζεται  στις  υπηρεσίες  ασφαλιστικών
προγραμμάτων που συνδέονται με επενδύσεις[39], όπου η απόδοση της επένδυσης, δηλαδή η αξία του
ασφαλίσματος,  εξαρτάται  εξολοκλήρου  ή  εν  μέρει  από  την  αξία  των  μεριδίων  με  τα  οποία  είναι
συνδεδεμένες οι μονάδες που αποκτώνται από τον ασφαλισμένο[40]. Συχνά μάλιστα, τα προϊόντα αυτά
προτείνονται  στους  καταναλωτές  ως  εναλλακτικές  επιλογές  στις  συμβάσεις  παροχής  επενδυτικών
υπηρεσιών[41].  Πράγματι,  ο  λήπτης  μίας  τέτοιας  ασφάλισης  θα  επιζητά  συνήθως  την  ασφαλή
τοποθέτηση  του  κεφαλαίου  του,  είτε  αυτό  είναι  ένα  εφάπαξ  κεφάλαιο  είτε  ένα  περιοδικά
καταβαλλόμενο μέρος του ασφαλίστρου[42]. Η προοπτική μεγαλύτερης συγκέντρωσης κεφαλαίου, σε
σχέση με τις απλές αποταμιευτικές ασφαλίσεις ζωής, δεν αλλοιώνει τον αποταμιευτικό χαρακτήρα του
επενδυτικού  σκέλους  της  ασφάλισης[43].  Εξάλλου,  ενώ  ο  αποδέκτης  επενδυτικών  υπηρεσιών
στοχευμένα αποζητά την επένδυση του κεφαλαίου του, ο λήπτης “unit-linked” ασφαλίσεων κινδυνεύει
να καταστεί επενδυτής εν αγνοία του. Υπό το πρίσμα αυτό, η υπό σχολιασμό απόφαση αγγίζει τον
πυρήνα του ζητήματος, που αποτελεί το αξιολογικό θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η θεμελίωση
της ευθύνης της εναγομένης ασφαλιστικής επιχείρησης.
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3. Κεντρικό πρόβλημα του ζητήματος αυτού, που επιχειρεί να λύσει η απόφαση, αποτέλεσε η απουσία
εξειδικευμένων κανόνων συμπεριφοράς των παρόχων ασφαλίσεων που συνδέονται με επενδύσεις. Το
άρθρο 13γ Α του ΝΔ 400/1970 περιείχε ένα ευρύ πλέγμα κανόνων εποπτικής και λειτουργικής φύσης,
θέτοντας  ταυτόχρονα  υποχρεώσεις  διαφάνειας,  κατά  ένα  πρότυπο  διαφορετικό  από  αυτό  της
MiFID[44]. Πλην όμως, το πλαίσιο αυτό αφορούσε κατά κύριο λόγο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των
συμβάσεων  ιδιωτικής  ασφάλισης  με  επενδυτικό  χαρακτήρα.  Η  σχέση  αιτιότητας  ανάμεσα  στα
ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  του  επενδυτικού  σκέλους  και  τη  δικαιοπρακτική  βούληση  του
ασφαλισμένου,  κατά  το  πρότυπο  της  MiFID,  δεν  καλύφθηκε  σε  έκταση  από  το  άρθρο  13γ  ΝΔ
400/1970[45]. Ως ένα βαθμό, το ζήτημα αυτό επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί με το ΠΔ 190/2006, που
ενσωμάτωσε την Οδηγία 2002/92/ΕΚ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Βέβαια, το ΠΔ
190/2006  δεν  περιλαμβάνει  διατάξεις  ειδικές  για  τις  ασφαλίσεις  που  συνδέονται  με  επενδύσεις,
εισάγοντας ορισμένες γενικές υποχρεώσεις πληροφόρησης και διαφάνειας, που θεμελιώνονται, μεταξύ
άλλων,  και  στην  ανάγκη  ο  καταναλωτής  να  είναι  ενημερωμένος  σχετικά  με  την  ταυτότητα  του
διαμεσολαβητή και τη σχέση του με τον ασφαλιστή[46]. Όσον αφορά δε στην αστική ευθύνη των
διαμεσολαβητών, γίνεται δεκτό ότι οι κανόνες που θέτει το ΠΔ 190/2006 γεννούν ευθέως αξιώσεις
αδικοπρακτικής ευθύνης, είτε σύμφωνα με το άρθρο 914 ΑΚ είτε με το άρθρο 8 Ν 2251/1994, εφόσον
ο ασφαλισμένος έχει την ιδιότητα του καταναλωτή[47]. Παράλληλα, η ενδοσυμβατική ευθύνη[48] του
διαμεσολαβητή μπορεί να στηριχθεί στη μη τήρηση των παρεπόμενων υποχρεώσεων επιμέλειας και
πληροφόρησης του ασφαλισμένου[49].

Ωστόσο, ζήτημα προκύπτει  σχετικά με την ευθύνη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων,  οι οποίες δεν
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής Οδηγίας 2002/92/ΕΚ. Όπως γίνεται δεκτό και από την υπό σχολιασμό
απόφαση, το κενό αυτό καλύπτεται από τη σχέση πρόστησης που συνδέει το διαμεσολαβητή με τον
ασφαλιστή, σύμφωνα με το άρθρο 922 ΑΚ[50]. Όταν μάλιστα τη διαμεσολάβηση ασκεί το πιστωτικό
ίδρυμα, αυξάνεται το βάρος της επιμέλειας που πρέπει να δείξει, στο πλαίσιο της σχέσης εμπιστοσύνης
που αναπτύσσεται μεταξύ αυτού και των πελατών του[51]. Επομένως, ορθά στην απόφαση η ευθύνη
της εναγομένης ασφαλιστικής επιχείρησης θεμελιώνεται στις διατάξεις του ΠΔ 190/2006, καθώς οι
υπάλληλοι της τράπεζας που προώθησαν τα επίδικα προϊόντα ενήργησαν ως προστηθέντες αυτής και
υποπροστηθέντες της ασφαλιστικής επιχείρησης.

4. Στη συνέχεια, η απόφαση επιχειρεί με πρωτότυπη, στο πεδίο των ασφαλιστικών συμβάσεων, νομική
σκέψη[52], να θεμελιώσει το παράνομο στην παράβαση της κατ’ άρθρο 288 ΑΚ καλής πίστης, χωρίς
να  επικαλείται  ευθέως  τους  γενικούς  κανόνες  του ΠΔ 190/2006[53].  Καταρχάς,  ορθά εξετάζει  τις
επίδικες συμβάσεις ως - ουσιαστικά - συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας ότι
οι  ενάγουσες,  που  αναζητούσαν  ένα  ασφαλές  περιβάλλον  αποταμίευσης  των  κεφαλαίων  τους,
κατέστησαν  εν  αγνοία  τους  επενδυτές.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  δέχεται  ότι  με  τις  επίδικες  συμβάσεις
καταρτίστηκαν ταυτόχρονα σιωπηρά συμβάσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών, όπως γίνεται δεκτό
για την κατάφαση ενδοσυμβατικής ευθύνης στις συμβάσεις επενδυτικών υπηρεσιών[54]. Θεωρώντας
λοιπόν τις συμβάσεις ως αμιγώς επενδυτικές[55], επιχειρεί με επιτυχία να καλύψει το κενό προστασίας
στις  ασφαλίσεις  που  συνδέονται  με  επενδύσεις  με  κανόνες  που  αντανακλούν  έντονα  το  πρότυπο
προστασίας της MiFID, πάντα μέσω της εξειδίκευσης της καλής πίστης. Έτσι, αποφαίνεται ότι συνιστά
παραβίαση  της  επιταγής  της  καλής  πίστης  η  παράβαση  των  υποχρεώσεων  α)  πρόνοιας,  τόσο
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προσυμβατικά όσο και κατά τη σύναψη και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, μέσω προειδοποιήσεων
ως προς τους κινδύνους, β) διαφώτισης (ασαφείς αναφορές στους επενδυτικούς κινδύνους, απουσία
ενημέρωσης  σχετικά  με  τα  ειδικά  χαρακτηριστικά  του  προτεινόμενου  προϊόντος,  ενώ  αντίθετα
τονίστηκαν τα πλεονεκτήματά του) και γ) η παράλειψη διενέργειας ελέγχου καταλληλότητας, αφού
στις ενάγουσες προτάθηκε προϊόν άσχετο με τις ανάγκες τους, που ήταν η ασφαλής τοποθέτηση των
κεφαλαίων τους. Η προστιθέμενη αξία λοιπόν της απόφασης εντοπίζεται καταρχάς στην υπαγωγή μίας
κατ’ επίφαση ασφαλιστικής σύμβασης στο πρότυπο προστασίας για τις επενδυτικές συμβάσεις. Η 288
ΑΚ  παρείχε  επομένως  τα  εργαλεία  στο  δικαστήριο  για  να  εφαρμόσει  το  κατάλληλο  για  τις
συγκεκριμένες  συμβάσεις  πρότυπο  προστασίας.  Με  τον  τρόπο  αυτό,  η  απόφαση  κατάφερε  να
εφαρμόσει προστατευτικούς κανόνες που δύσκολα θα μπορούσαν να εξαχθούν από τη σχετική με τις
ασφαλιστικές συμβάσεις νομοθεσία[56].

5. Σημαντικές, τέλος, είναι οι σκέψεις της απόφασης σχετικά με το ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών
που δήλωσαν ότι παρέλαβαν οι ενάγουσες με την υπογραφή των αιτήσεών τους. Η απόφαση έκρινε ότι
η  δήλωση  των  εναγουσών  στην  αίτηση  ασφάλισης  σχετικά  με  την  παραλαβή  του  εντύπου  δεν
απαλλάσσει την ασφαλιστική επιχείρηση από το βάρος απόδειξης ότι το έντυπο προσκομίστηκε, πόσω
μάλλον  ότι  παρασχέθηκαν  οι  αρμόζουσες  πληροφορίες  σχετικά  με  το  προϊόν.  Την  απαγόρευση
αντιστροφής  του  βάρους  απόδειξης  εις  βάρος  του  καταναλωτή  είχε  καταδείξει,  στο  πλαίσιο
συμβάσεων καταναλωτικής πίστης, ήδη το ΔικΕΕ, ενώ και στην ελληνική νομολογία γίνεται δεκτό ότι
η υπογραφή και παραλαβή προδιατυπωμένων συμβάσεων και επιστολών δεν συνεπάγεται απαραίτητα
πλήρη και ορθή εκτέλεση των προσυμβατικών υποχρεώσεων της τράπεζας για επαρκή πληροφόρηση
και  ενημέρωση[57].  Μάλιστα,  στην  περίπτωση  της  τρίτης  ενάγουσας,  αν  και  αποδείχθηκε  ότι
παρέλαβε το σχετικό έντυπο, κρίθηκε ότι και πάλι η εναγομένη δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της[58].
Διότι στις σχέσεις εμπιστοσύνης, όπως αυτή μεταξύ ασφαλιστή, τράπεζας και ασφαλισμένου, δεν είναι
δυνατόν  να  διαψεύδεται  από το  γραπτό κείμενο η  εμπιστοσύνη  του καταναλωτή στην προφορική
ανάπτυξη των όρων και χαρακτηριστικών του προϊόντος.

6.  Αναγνωρίζοντας  το  έλλειμμα  προστασίας  στις  ασφαλίσεις  που  συνδέονται  με  επενδύσεις,  ο
ενωσιακός νομοθέτης έχει κατευθυνθεί ήδη προς ένα νέο πλαίσιο κανόνων. Η Οδηγία 2016/97/ΕΕ για
τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, που αντικαθιστά την Οδηγία 2002/92/ΕΚ, αφενός περιλαμβάνει
στο πεδίο εφαρμογής της τις  ασφαλιστικές επιχειρήσεις,  αφετέρου διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο
προστασίας  στο  πεδίο  των  ασφαλίσεων  που  συνδέονται  με  επενδύσεις,  αντίστοιχο  πλέον  της
MiFID[59]. Παράλληλα, σημαντικά κενά αναμένεται να καλύψει και ο Κανονισμός 1286/2014 (PRIIP)
[60], σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα
για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση[61].

Στην ελληνική έννομη τάξη, ο Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
της ΤτΕ, ο οποίος θεσπίστηκε μεταγενέστερα των πραγματικών γεγονότων της απόφασης[62],  είχε
εξειδικεύσει, ως ένα βαθμό, τις υποχρεώσεις επιμέλειας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, θέτοντας
πρότυπα ενημέρωσης  και  επαγγελματικής  συμπεριφοράς,  με  ειδική  αναφορά  στις  ασφαλίσεις  που
συνδέονται  με  επενδύσεις.  Έτσι,  κατά  την  παροχή  πληροφοριών  προς  τον  πελάτη,  θα  πρέπει  να
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικότερες επενδυτικές επιλογές και ασφαλιστικές ανάγκες του, οι οικονομικές
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του δυνατότητες, όπως αυτές δηλώνονται από τον ίδιο και παρουσιάζονται στον υπάλληλο, καθώς και
η  ικανότητα  κατανόησης  των  ειδικότερων  όρων  και  κινδύνων  του  εκάστοτε  προτεινόμενου
ασφαλιστικού προϊόντος[63].  Για να διασφαλιστεί  η πιο αποτελεσματική διεξαγωγή του παραπάνω
ελέγχου,  κατά το προσυμβατικό στάδιο,  ο  ασφαλιστικός  διαμεσολαβητής  ζητεί  και  καταγράφει  σε
ξεχωριστό «έντυπο αναγκών πελάτη», αναλυτικές πληροφορίες από τον πελάτη για να διευκρινίσει τις
απαιτήσεις και τις ανάγκες του, μεταξύ των οποίων και τις τυχόν επενδυτικές, καθώς και την πρόθεσή
του για την ανάληψη των σχετικών κινδύνων. Παράλληλα, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ενημερώνεται
προσυμβατικά για το αν μετακυλίεται στον ίδιο και σε ποιο βαθμό ο επενδυτικός κίνδυνος[64].

Βίκτωρας Τσιαφούτης, Δικηγόρος

[32].  Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  η  έννοια  των  ασφαλίσεων  που  συνδέονται  με  επενδύσεις  κατά  τη
διατύπωση του άρθρου 13γ Α ΝΔ 400/1970, δεν συναντάται πλέον στην ελληνική νομοθεσία, καθώς ο
Ν 4364/2016 (που μετέφερε την Οδηγία 2009/138/ΕΚ - Solvency II)  κατήργησε ολόκληρο το ΝΔ
400/1970. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Κανονισμού με αριθ. 1286/2014 του ΕΚ της
26ης  Νοεμβρίου  2014  (PRIIP),  «ως  επενδυτικό  προϊόν  βασιζόμενο  σε  ασφάλιση  νοείται  ένα
ασφαλιστικό προϊόν που προσφέρει ληκτότητα ή αξία εξαγοράς και όπου η εν λόγω ληκτότητα ή αξία
εξαγοράς είναι συνολικά ή μερικά εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, σε διακυμάνσεις της αγοράς». Ο
ορισμός αυτός, αν και πιο αφαιρετικός, αποδίδει πιο αποτελεσματικά την εξάρτηση των unit-linked
συμβάσεων από τους κινδύνους της χρηματαγοράς.

[33]. Βλ. παρακ. παρ. 6.

[34]. Η οποία έχει ήδη αντικατασταθεί από την Οδηγία 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων (MiFID2), που εκσυγχρονίζει το πλαίσιο υποχρεώσεων συμπεριφοράς των ΕΠΕΥ.

[35].  Αυγητίδης  σε  Αλεξανδρίδου,  Δίκαιο  προστασίας  καταναλωτή,  2015,  873-874,
Παπαστεργιοπούλου,  Η ευθύνη  των  ΕΠΕΥ κατά  το  άρθρο 8  του  Ν 2251/1994,  ΧρΙΔ 2003,  304,
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[36]. Καραγκουνίδης, Προστασία του Επενδυτή στο δίκαιο των επενδυτικών υπηρεσιών, 2007, 378,
Αυγητίδης, Δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, 2014, 136, Λιάππης, Αποζημίωση των επενδυτών και δίκαιο
της κεφαλαιαγοράς, 2012, 199.

[37]. Λιάππης, ό.π., 200, Καραγκουνίδης, ό.π., 397 επ.

[38].  Στο  πλαίσιο  των  συμβάσεων  επενδυτικών  υπηρεσιών,  γίνεται  δεκτό  ότι  πέραν  των  ρητών
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πληροφόρησης, που αντανακλούν την αρχή της καλής πίστης, όπως εξειδικεύεται με τους κανόνες
δεοντολογίας  και  θεμελιώνουν  ενδοσυμβατική  ευθύνη  (Καραγκουνίδης,  2007,  378,  Λιάππης,  ό.π.,
199). Υποστηρίζεται πάντως ότι οι υποχρεώσεις πρόνοιας, διαφώτισης και ενημέρωσης αποτελούν ex
lege υποχρεώσεις που απορρέουν από την ατομική σύμβαση, χωρίς την ανάγκη συνδρομής της 288 ΑΚ
για  τη  θεμελίωση  της  ενδοσυμβατικής  ευθύνης  (βλ.  Λιάππη,  2012,  198,  υποσ.  757-758,  Λιβαδά,
Κώδικες δεοντολογίας του χρηματοοικονομικού τομέα, 2005, 399 επ.). Για τις τραπεζικές συμβάσεις
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βλ. Γεωργιάδη, Οι υποχρεώσεις της τράπεζας για ενημέρωση, διαφώτιση και παροχή συμβουλών στον
πελάτη, ΧρΙΔ 2008, 865 επ.

[39]. Ρόκας, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Εισηγήσεις, 2014, 180.

[40]. Ρόκας, Ιδιωτική Ασφάλιση, Δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης και ασφαλιστικής επιχείρησης,
2006, 650, Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 2014, 324, Μπεχρή-Κεχαγιόγλου
σε Ρόκα, Ασφαλιστική Σύμβαση - ΕρμΑσφΝ, 2014, άρθρο 29, 516.

[41].  Βλ.  σκέψη 56 του προοιμίου της Οδηγίας  2016/97/ΕΕ σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών
προϊόντων.

[42]. Για τον εξασφαλιστικό χαρακτήρα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων σε αντιδιαστολή με την
κοινωνική ασφάλιση βλ.  Καραγεώργου,  Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, Η σύνταξη του μέλλοντος,
Δελτίο Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, 51/2007, 31 επ.

[43].  Μουρατίδου/Ζαμπέλης,  Unit  Linked,  Η  ασφάλιση  ζωής  σε  ένα  σύγχρονο  οικονομικό  και
κοινωνικό περιβάλλον, 1999, 21-22.

[44].  Οι εν λόγω διατάξεις  δεν αποτελούσαν εναρμόνιση στο κοινοτικό δίκαιο αλλά εθνικό δίκαιο
(Ρόκας, Solvency II-Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2016, 152 υποσ. 444).

[45]. Ρόκας, ΙδΑσφ, 665. Ενδεχομένως πάντως δικαιολογημένα, αφού το ΝΔ 400/1970 είναι κατά βάση
δίκαιο εποπτείας.

[46].  Κουτσούμπας,  Η  ευθύνη  των  διαμεσολαβούντων  στην  ιδιωτική  ασφάλιση  προσώπων,
Ασφαλιστική  Αγορά  2010.  Πάντως,  επισημαίνεται  ότι  οι  διατάξεις  που  αφορούν  τις  συγκρούσεις
συμφερόντων είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις συμβάσεις unit-linked, ιδίως όταν ασκούν συνδεδεμένη
διαμεσολάβηση  οι  τράπεζες,  όπως  στο  υπό  σχολιασμό  παράδειγμα.  Πράγματι,  τα  προϊόντα  αυτά
εξαρτώνται από τους όρους και τις διακυμάνσεις της κεφαλαιαγοράς, που αποτελεί χώρο συναλλαγών
όπου  οι  τράπεζες  κατεξοχήν  δραστηριοποιούνται.  Είναι,  επομένως,  αναγκαίο  ο  καταναλωτής  να
λαμβάνει  προσυμβατική  πληροφόρηση  σχετικά  με  τους  δεσμούς  των  διαμεσολαβητών  με  τις
ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  που  παράγουν  τα  προϊόντα  αυτά  (Χρυσάνθης,  Τα  τραπεζοασφαλιστικά
προϊόντα στο πλαίσιο της ενοποίησης των χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών, ΧρηΔικ 2007, 38 επ.).

[47]. Βερβεσός, Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση
στο ελληνικό δίκαιο, ΔΕΕ 2008, 423.

[48]. Εφόσον φυσικά εναγόμενος είναι η ασφαλιστική επιχείρηση και όχι ο διαμεσολαβητής, ο οποίος
δε  συνδέεται  συμβατικά  με  τον  ασφαλισμένο,  βλ.  Αυγητίδη,  Παροχή  υπηρεσιών  ασφαλιστικής
επιχείρησης και προστασία του καταναλωτή, ΧρΙΔ 2006, 99.

[49]. Βλ. παραπ. υποσ. 6.

[50]. Αυγητίδης, ΧρΙΔ 2006, 98.

[51].  Για  τη  σχέση εμπιστοσύνης  στις  τραπεζικές  συμβάσεις  σε  όλα τα  συναλλακτικά  στάδια  βλ.
Ψυχομάνη, Τραπεζικό Δίκαιο Ι, 2008, 31. επ.
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[52]. Ήδη στη σχετική με τις συμβάσεις επένδυσης νομολογία έχουν υπάρξει προσπάθειες θεμελίωσης
του παρανόμου στην 288 ΑΚ, χωρίς ευθέως αναφορά στους κανόνες δεοντολογίας των ΕΠΕΥ. Βλ. π.χ.
ΜΠρΜυτιλ 212/2014 ΔΕΕ 2014, 1070 επ., με σημ. Μικρουλέα.

[53]. Με το άρθρο 11 παρ. 3 του ΠΔ θεσπίζεται η προσυμβατική υποχρέωση του διαμεσολαβητή να
διευκρινίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του αιτούντος την ασφάλιση, βάσει ιδίως των πληροφοριών
τις οποίες έλαβε από τον τελευταίο, καθώς και τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συμβουλές
που παρέχονται σχετικά με συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.
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[54]. Βλ. ενδ. ΕφΑθ 787/2013 ΔΕΕ 2014, 255. Κρίσιμη θεωρείται στις περιπτώσεις αυτές η περίσταση
ότι  ο  συμβαλλόμενος  με  επιχειρήσεις  παροχής  επενδυτικών  υπηρεσιών  προσβλέπει  στις  εν  λόγω
συμβουλές, προκειμένου να μπορέσει να σχηματίσει επενδυτική κρίση αναφορικά με την τοποθέτηση
των κεφαλαίων του. Ως εκ τούτου, πλημμέλειες κατά την παροχή των εν λόγω συμβουλών γεννούν -
κατ’  ελάχιστον  -  τη  συμβατική  ευθύνη  προς  αποκατάσταση  της  επελθούσας  ζημίας  αλλά  και
αδικοπρακτική  ευθύνη.  Βλ.  Τριανταφυλλάκη,  Η  ευθύνη  των  ΕΠΕΥ  έναντι  των  επενδυτών  για
παράλειψη πληροφόρησης ή παροχή εσφαλμένων συμβουλών, ΧρΙΔ 2001, 17 επ., Αυγητίδη, 2014,
103. Θα μπορούσε πάντως να υποστηριχθεί ότι η κατάφαση σιωπηρής κατάρτισης σύμβασης παροχής
επενδυτικών  συμβουλών  δεν  θα  ήταν  απαραίτητη,  για  να  στοιχειοθετήσει  το  παράνομο  της
συμπεριφοράς  της  εναγόμενης  ασφαλιστικής  επιχείρησης,  αν  το  επενδυτικό σκέλος  της  σύμβασης
κρινόταν  ότι  αποτελεί  διαχείριση  χαρτοφυλακίου,  οπότε  σύμφωνα  με  το  άρθρο  25  παρ.  4  της
2004/39/ΕΚ, διαμέσου του άρθρου 288 ΑΚ, θα ήταν υποχρεωτικός ο έλεγχος καταλληλότητας.

[55].  Ειδικά  στις  περιπτώσεις  εφάπαξ  καταβολής  ολόκληρου  του  ασφαλίστρου,  οι  εργασίες  της
ασφαλιστικής επιχείρησης ταυτίζονται με των ΕΠΕΥ, αφού δεν αποτελεί παρά καταβολή κεφαλαίου
προς επένδυση (Ρόκας, ΙδΑσφ, 654).

[56]. Όπως γίνεται εξάλλου δεκτό και στο πεδίο των επενδυτικών υπηρεσιών, τα εθνικά δικαστήρια
έχουν  την  ευχέρεια  να  εξειδικεύουν  την  αρχή  της  καλής  πίστης  σε  προστατευτικούς  κανόνες
αυστηρότερους από αυτούς που θέτει ο Ν 3606/2007 (Λιάππης, ό.π., 254).

[57]. ΔικΕΕ υπόθ. C-449/13 απόφ. της 18.12.2014, ΕφΑΔ 2016, 89 επ., με παρατηρήσεις Βαλμαντώνη
(96), όπου και παραπομπές στην ελληνική νομολογία.

[58]. Βλ. σχετικά τη σκέψη 30 του ΔικΕΕ υπόθ. C-449/13, ό.π.

[59]. Βλ. Προοίμιο της Οδηγίας, σκέψη 10.

[60]. Ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 31.12.2016.

[61]. Βλ. Ρόκα, Solvency II, 152 επ., υποσ. 443-444.

[62]. Ο ΚΣΑΔ θεσπίστηκε με την ΠΕΕ ΤτΕ 31/30.9.2013 και τροποποιήθηκε με την ΠΕΕ 86/5.4.2016.

[63]. Άρθρο 5 παρ. 1 εδ. γ’ ΚΣΑΔ.

[64]. Άρθρο 5 παρ. 9 ΚΣΑΔ.
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