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                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
           
Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (Ε.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωσή της, καλεί τους διαμεσολαβητές- μέλη της  την 10η Ιουνίου, σε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στην oδό Αμερικής,  προκειμένου να δείξουν την δυσφορία τους  στις αθέμιτες 
τραπεζικές πρακτικές που πλήττουν την ασφαλιστική αγορά . 
 

ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά,,  εείίχχεε  ααννααδδεείίξξεειι  κκααιι  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν,,  ττοο  
πποολλυυσσυυζζηηττηημμέέννοο  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς    αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  δδιιααμμεεσσοολλάάββηησσηηςς  ζζήήττηημμαα  ττωωνν  ααθθέέμμιιττωωνν  
ππρραακκττιικκώώνν,,  πποουυ  εεφφααρρμμόόζζεειι  μμεερρίίδδαα  ττρρααππεεζζιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααπποοσσππάάσσεειι  
αασσφφααλλιισσττήήρριιαα  σσυυμμββόόλλααιιαα..  

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ααυυττόό,,  δδεενν  μμααςς  ππρροοκκάάλλεεσσεε  ττόόσσοο  μμεεγγάάλληη  έέκκππλληηξξηη  ηη  ωωςς  άάννωω  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττηηςς  
ΕΕ..ΑΑ..ΔΔ..ΕΕ..    

ΤΤαα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα,,  ττόόσσοο  οοιι  φφοορρεείίςς  ττηηςς  αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  δδιιααμμεεσσοολλάάββηησσηηςς,,  όόσσοο  κκααιι  τταα  
ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  έέχχοουυνν  εεππααννεειιλληημμμμέένναα  ααννααδδεείίξξεειι  ττοο  ζζήήττηημμαα  ττωωνν  ττρρααππεεζζιικκώώνν  ππρραακκττιικκώώνν..  ΚΚααιι  
ππααρρόόττιι  εεκκδδόόθθηηκκεε  κκααθθοοδδηηγγηηττιικκήή  εγκύκλιος  της  ΤτΕεγκύκλιος της ΤτΕ    μμεε  ττίίττλλοο    ""ΠΠρροοώώθθηησσηη  ΑΑσσφφααλλιισσττήήρριιωωνν  
ΣΣυυμμββοολλααίίωωνν  ααππόό  ΠΠιισσττωωττιικκάά  ΙΙδδρρύύμμαατταα""  ττοονν  ΜΜάάιιοο  ττοουυ  22001133,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  μμεειιωωθθοούύνν  
ππρροοσσωωρριιννάά  τταα  κκααττααγγγγεελλλλόόμμεενναα  ππεερριισσττααττιικκάά,,  ττίίπποοτταα  ααππ''  όόλλαα  ααυυττάά  δδεενν  έέφφεερρεε  οουυσσιιαασσττιικκόό  
ααπποοττέέλλεεσσμμαα..  

ΕΕίίννααιι  εεφφιικκττόό  οο  εεππιιχχεειιρρηημμααττίίααςς  πποουυ  έέχχεειι  ααννάάγγκκηη  ττοο  ττρρααππεεζζιικκόό  ίίδδρρυυμμαα,,  νναα  κκααττααγγγγεείίλλεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  
έένναα  ππεερριισσττααττιικκόό  ααθθέέμμιιττηηςς  ππρραακκττιικκήήςς  ήή  εεκκββιιαασσττιικκήήςς  ττάάσσηηςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  μμάάλλιισστταα  ττοουυ  έέχχεειι  
υυπποοββλληηθθεείί  μμόόννοο  ππρροοφφοορριικκάά;;  
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ΤΤοο  σσίίγγοουυρροο  εείίννααιι  όόττιι  όόλλοοιι  οοιι  εεμμππλλεεκκόόμμεεννοοιι  φφοορρεείίςς,,  εείίττεε  οοιι    φφοορρεείίςς  ππρροοσστταασσίίααςς  ττωωνν  
κκααττααννααλλωωττώώνν,,  εείίττεε  οοιι  εεπποοππττιικκέέςς  ααρρχχέέςς,,  εείίττεε  ηη  ννοομμοοθθεεττιικκήή  εεξξοουυσσίίαα,,  ππρρέέππεειι  νναα  
εευυααιισσθθηηττοοπποοιιηηθθοούύνν  αακκόόμμηη  ππεερριισσσσόόττεερροο,,  δδιιόόττιι  ηη  εεννηημμέέρρωωσσηη  ττοουυ  κκααττααννααλλωωττήή,,  ηη  εελλεευυθθεερρίίαα  ττηηςς  
εεππιιλλοογγήήςς  κκααιι  εενν  ττέέλλεειι  ηη  ααπποολλύύττωωςς  σσυυννεειιδδηηττήή  αασσφφάάλλιισσήή  ττοουυ,,  ααπποοττεελλοούύνν,,  μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμαα,,  έένναα  
ααππόό  τταα  μμεεγγάάλλαα  σσττοοιιχχήήμμαατταα,,  ώώσσττεε  ηη  αασσφφααλλιισσττιικκήή  ββιιοομμηηχχααννίίαα  νναα  ααπποοκκττήήσσεειι  ττοο  εεππίίππεεδδοο  ττηηςς  
ααξξιιοοππιισσττίίααςς  πποουυ  ττηηςς  ααρρμμόόζζεειι..  

ΆΆλλλλωωσσττεε  κκααιι  σσττηηνν  υυππόόλλοοιιππηη  ΕΕυυρρώώππηη,,  οο  δδιιάάλλοογγοοςς  οοδδεεύύεειι  ππρροοςς  ττηηνν  ίίδδιιαα  κκααττεεύύθθυυννσσηη,,  εεφφόόσσοονν  
έέχχοουυνν  εεννττοοππιισσττεείί  κκααιι  σσεε  άάλλλλεεςς  χχώώρρεεςς  ππααρρόόμμοοιιαα  ππρροοββλλήήμμαατταα..  ΣΣεε  εεππίίππεεδδοο  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς  
σσύύννττοομμαα  θθαα  δδοούύμμεε  νναα  θθεεσσμμοοθθεεττεείίττααιι  ηη  ααππααίίττηησσηη  γγιιαα  ττήήρρηησσηη  ίίδδιιωωνν  κκααιι  σσωωσσττώώνν  κκααννόόννωωνν  
ππρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  κκααττααννααλλωωττήή,,  ααππόό  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  δδίίκκττυυοο  δδιιααννοομμήήςς.. 

 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, διαχρονικά πρεσβεύει και υποστηρίζει την υγιή 
λειτουργία του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης, μέσα στο πλαίσιο της διερεύνησης των 
πραγματικών αναγκών του ασφαλισμένου, της υπεύθυνης και αντικειμενικής ενημέρωσής του 
και της προστασίας του από αθέμιτες ή παραπλανητικές πρακτικές . 
 
Με αφορμή την παραπάνω κινητοποίηση της ΕΑΔΕ, απευθύνει έκκληση και καλεί ταυτόχρονα 
όλους τους συναρμόδιους φορείς,  με προεξέχοντες το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας  και Τουρισμού  και την Τράπεζα της Ελλάδος, να επιληφθούν άμεσα του θέματος, 
σε συνεργασία με τους φορείς  εκπροσώπησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, 
προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα κάθε αθέμιτης πρακτικής στην προώθηση ασφαλιστικών 
προγραμμάτων, για να εκλείψει κάθε στρέβλωση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού στην 
παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών. 
 
Η ορθή λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων 
μερών και κυρίως των ασφαλισμένων- καταναλωτών.    
             

 
                                          ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
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