Οδηγία IDD | 1

Μυρτώ Χαμπάκη

Οδηγία IDD
Ενας πρακτικός οδηγός για τη διανομή
ασφαλιστικών προιόντων.
(Insurance Distribution Directive EE 2016/97)

2018

Οδηγία IDD | 3

2 | Μυρτώ Χαμπάκη

τίτλος συγγράμματος
Οδηγία IDD
συγγραφέας

Mυρτώ Χαμπάκη
διεύθυνση ατελιέ
Νικόλαος Κουμαρτζής
συντονισμός έκδοσης
Βαλάντης Ναγκολούδης

Αφιερωμένο στον μικρό Γιώργο-Άρη για να θυμάται να
παλεύει για τα όνειρά του…

σελιδοποίηση - εξώφυλλο
Αντώνης Καραναύτης
φιλολογική επιμέλεια
Γιούλη Γαλάνη
α΄ έκδοση Φεβρουάριος 2018
isbn 978-960-627-008-6

Εκδόσεις iWrite
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

An iWrite Publication
Thessaloniki, Greece

Ιστοσελίδα: www.iWrite.gr
Επικοινωνία: 2311 27 28 03 | info@iWrite.gr

«Είπα: δε θα ’ναι το Άδικο τιμιότερο απ’ το αίμα!
Και είπα: με μόνο το Άσπιλο του νου μου θα χτυπήσω!
Στο πείσμα των σεισμών, στο πείσμα των λιμών,
στο πείσμα των εχτρών, στο πείσμα των δικών μου,
ανάντισα, κρατήθηκα, ψυχώθηκα, κραταιώθηκα…»
Οδυσσέας Ελύτης, «Άξιον Εστί»

ο συντονισμός της έκδοσης, η καλλιτεχνική επιμέλεια,
η σελιδοποίηση και η σχεδίαση της μακέτας
εξωφύλλου έγιναν από τα
ατελιέ του iWrite.gr
iWrite Creative Team
h t t p: //w w w.iWr i te . g r

Απαγορεύεται η δημοσίευση μέρους ή του συνόλου του βιβλίου
αυτού, η αναπαραγωγή ή η μετάδοσή του με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο, χωρίς την έγγραφη άδεια της συγγραφέως.

Με ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αριστείδη Βασιλειάδη, σύμμαχο
και συνοδοιπόρο σε κάθε προσπάθεια ...
Με ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Κωνσταντίνο Δημητρουλάκη,
για την τιμή και τη μεγάλη χαρά που μας έδωσε υποστηρίζοντας
την έκδοση του βιβλίου...
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16 Μέρος Πρώτο: Τα νέα δεδομένα στη
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων
17 Εισαγωγή
23 Καταναλωτικές τάσεις, διαφάνεια και η ασφαλιστική
Το παρόν βιβλίο υπόκειται σε προστασία της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν.2121/1993 όπως
ισχύει, απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του
παρόντος έργου, με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, σε
πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή σε άλλη διασκευή χωρίς γραπτή άδεια
του συγγραφέα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η τμηματική αναπαραγωγή
του παρόντος εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή ως εξής: ISBN: 978960-627-008-6
Σημειώνεται ότι μολονότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση του παρόντος έργου έχουν ληφθεί από
αξιόπιστες πηγές, η συγγραφέας καθώς και ο εκδότης, δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την αλήθεια αυτών. Το παρόν βιβλίο εκδίδεται για σκοπούς ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς και μόνο και σε
καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά νομικές ή εξειδικευμένες συμβουλές.
Η συγγραφέας και ο εκδότης δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά
ή απώλεια που θα προέλθει από τη χρήση των στοιχείων του παρόντος.

νομοθεσία – Cause and Effect!
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73 Ποιο τυποποιημένο έγγραφο πρέπει να δίνω στον
πελάτη για προϊόντα του κλάδου ζημιών;
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