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ΘΕΜΑ : Διευκρίνιση ως προς τον τρόπο πληρωμής των ασφαλιστήριων συμβολαίων
Σχετικό: ΑΠ:24537/11-07-2022 

Ερώτηση:

Σε σχέση με την Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και εγκαταστάσεων του του φορέα σας και ειδικότερα σε σχέση με το άρθρο 5.1 

αυτής (Τρόπος Πληρωμής) και το άρθρο 15 της Συγγραφής υποχρεώσεων, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι δυνάμει 

της ισχύουσας ειδικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα δυνάμει του άρθρου 146 παρ. 1 του Ν. 

4364/2016, ο οποίος νόμος περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στο θεσμικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται η εν λόγω 

διακήρυξη: Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ 

την καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής, οπότε και αρχίζει η 

ασφαλιστική κάλυψη.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ο τρόπος πληρωμής που θα ακολουθηθεί θα γίνει με βάση 

το ειδικότερο άρθρο 146 του Ν. 4364/2016 όπως ισχύει.

Σε κάθε δε περίπτωση, όπως μας αναφέρετε την ακριβή προθεσμία εντός της οποίας θα προβείτε σε πλήρη και 

ολοσχερή εξόφληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρία μας.

Απάντηση:

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης (ασφαλίστρων) θα καταβληθεί πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης 

σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 2 της 30/2013 πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και το 

άρθρο 169 του ν. 4261/2014 βάση του οποίου όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι η 

κάλυψη των ασφαλιστικών συμβολαίων τους δεν θα αρχίζει πριν από την καταβολή του ασφαλίστρου.
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