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Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η 
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 
(Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) 

 
“Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως” 

 
 
Όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και αντικαταστάσεις διατάξεών του, που 
έγιναν με : 
 
1. Το Νόμο 761/78 (Φ.Ε.Κ. Α. 42) «Περί του μετοχικού κεφαλαίου και της εγγυήσεως των 

εν Ελλάδι λειτουργουσών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και άλλων τινών διατάξεων». 
 
2. Το Νόμο 1380/83 (Φ.Ε.Κ. Α. 101) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που 

αφορούν την ιδιωτική επιχείρηση ασφάλισης». 
 
3. Το Προεδρικό Διάταγμα 118/85 (Φ.Ε.Κ. Α. 35) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις των 

Οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 76/580/ΕΟΚ, 73/240/ΕΟΚ, 77/92/ΕΟΚ και 78/473/ΕΟΚ, που 
αφορούν την ανάληψη δραστηριότητος πρωτασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων και 
των ασφαλίσεων ζωής στην κοινοτική συνασφάλιση και στα μέτρα σχετικά με τις 
δραστηριότητες του πράκτορος και μεσίτου ασφαλίσεων». 

 
4. Το Νόμο 1569/85 (Φ.Ε.Κ. Α. 183) «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης 

και άλλες διατάξεις». 
 
5. Το Νόμο 1875/90 (Φ.Ε.Κ. Α. 21) «Τροποποίηση του Ν. 1703/87 «Ρύθμιση μισθώσεων 

κατοικιών» και άλλες διατάξεις». 
 
6. Το Προεδρικό Διάταγμα 103/90 (Φ.Ε.Κ. Α. 47) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 84/641/ΕΟΚ για την τροποποίηση όσον αφορά ιδίως την τουριστική βοήθεια, 
της Πρώτης Οδηγίας (73/239/ΕΟΚ) για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ανάληψη της πρωτασφαλιστικής 
δραστηριότητας εκτός των ασφαλίσεων ζωής και την άσκησή της». 

 
7. Το Προεδρικό Διάταγμα 459/90 (Φ.Ε.Κ. Α. 175) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων, σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας». 

 
8. Το Προεδρικό Διάταγμα 325/91 (Φ.Ε.Κ. Α. 117) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ της 22.6.1987 για την τροποποίηση όσον αφορά την ασφάλιση 
πιστώσεων και εγγυήσεων της Οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, περί συντονισμού των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως εκτός της ασφαλίσεως ζωής». 

 
9. Το Προεδρικό Διάταγμα 239/93 (Φ.Ε.Κ. Α. 106) «Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 

52α του Ν.Δ. 400/70». 
 
10. Το Νόμο 2170/93 (Φ.Ε.Κ. Α. 150) «Τροποποίηση του Ν.Δ. 400/70 «Περί ιδιωτικής 

επιχειρήσεως ασφαλίσεως» και άλλες διατάξεις». 
 
11. Το Νόμο 2322/1955 (Φ.Ε.Κ. Α. 143) «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για 

τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις». 
 



 

 

12. Το Π.Δ. 252/96 (Φ.Ε.Κ. Α. 186) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις α) των κοινοτικών 
ασφαλιστικών οδηγιών 88/357/ΕΟΚ, 90/618/ΕΟΚ, 90/619/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 91/674/ΕΟΚ, 
β) της οδηγίας 91/371/ΕΟΚ, συμφωνία ΕΟΚ – Ελβετικής Συνομοσπονδίας, γ) της 
απόφασης 94/1/ΕΚΑΧ, ΕΚ, συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και δ) της 
συνθήκης για την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση». 

 
13. Το Νόμο 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α. 87) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας 

για την ασφάλιση και άλλες διατάξεις». 
 
14. Το Π.Δ. 159/98 (Φ.Ε.Κ. Α. 121) «Τροποποίηση και συμπλήρωση Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 

Α΄) όπως ισχύει τροποποιημένο, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
95/26/ΕΚ και προς ορισμένες διατάξεις των οδηγιών 92/49/ΕΟΚ και 92/96/ΕΟΚ». 

 
15. Το Νόμο 2741/99 (Φ.Ε.Κ. Α. 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 

θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 
 
16. Το Π.Δ. 169/2000 (Φ.Ε.Κ. Α. 156) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α’ 10) «περί 

ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της οδηγίας 
91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991» για τους ετήσιους και τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων»(L374/31.12.1991). 

 
17. Το Νόμο 2837/2000 (Φ.Ε.Κ. Α. 178) «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής 

Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις». 
 
18. Το Νόμο 2919/2001 (Φ.Ε.Κ. Α. 128) «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή 

και άλλες διατάξεις». 
 
19. Το Π.Δ. 288/18.10.2002 (Φ.Ε.Κ. Α. 258) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α’ 10) «περί 

ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως», όπως ισχύει, προς : i) τις διατάξεις της Οδηγίας 
98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 
«σχετικά με την συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού ομίλου» (L330/1/5.12.1998), ii) ορισμένες 
διατάξεις, όπως ισχύουν, των Πρώτων Οδηγιών για την πρωτασφαλιστική δραστηριότητα 
73/239/ΕΟΚ (L228/3/16.8.1973) [ασφαλίσεις ζημιών] και 79/267/EOK (L63/1/13.3.1979) 
[ασφαλίσεις ζωής]». 

 
20. Το Π.Δ. 10/21.1.2003 (Φ.Ε.Κ. Α. 7) «Προσαρμογή  του Ν.Δ. 400/1970 (Α’ 10) «περί 

ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α’ 331) «Περί 
υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως 
ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου  της 16ης Μαίου 2000 «σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που 
προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και την τροποποίηση των 
οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (L 181/20-7-2000)».     

 
21. Το Νόμο 3190/2003 (Φ.Ε.Κ. Α. 249) «Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο 

και άλλες διατάξεις» ». 
 
22. Το Π.Δ. 332/03 (Φ.Ε.Κ. Α. 285) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

2001/17/ΕΚ για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.» 
 
23. Το Π.Δ. 23/05 (Φ.Ε.Κ. Α 31) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α’ 10) « περί ιδιωτικής 

επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, προς τις διατάξεις των Οδηγιών  
 

1) 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 
Νοεμβρίου 2000 «για τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 85/611/ΕΟΚ, 



 

 

92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
με τρίτες χώρες» (L 290/27/17.11.2000), 

2) 2002/12/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 
2002 «για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης 
ζωής» (L 77/11/20.3.2002), 

3) 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Νοεμβρίου 2002 «σχετικά με την ασφάλιση ζωής» (L 345/1/19.12.2002) και 

4) 2002/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 
2002 «για την τροποποίηση της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις περιθωρίου Φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης 
ζημιών» (L 77/17/20.3.2002). »  

 
24. Υ.Α. ΖΙ-629/10.5.2005 (Φ.Ε.Κ. Β. 720)  «Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. – Προσαρμογή του ν. 2251/1994 για την 
«Προστασία των καταναλωτών» (Φ.Ε.Κ. Α’ 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2002/65/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 
2002 «σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους 
καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ 
και 98/27/ΕΚ» (Επίσημη Εφημερίδα αριθμ. L 271 της 9.10.2002, σ. 0016-0024).» 

 
25. Το Νόμο 3419/2005 (ΦΕΚ Α.297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 

Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», άρθρο 26 παρ. 2. 
 
26. Το Νόμο 3455/2006 (ΦΕΚ Α 84) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις.» 

 
27. Το Νόμο 3487/2006 (ΦΕΚ Α 190) «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 

2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 
«για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 
86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (EEL178/17.7.2003). 

 
28. Το Νόμο 3557/2007 (ΦΕΚ Α 100)  «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α’) με το 

οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ 
ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α’) και άλλες διατάξεις». 

 
29. Το Νόμο 3746/2009 (ΦΕΚ Α 27)  «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 

(ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση 
οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». 

 
30.  To Νόμο 3763/2009 ( ΦΕΚ Α  80) " Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 

2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας 
εισοδήματος, κεφαλαίου, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις". 

 
 



Κ Ω ∆ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Ν.∆. 400/1970
“Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως”

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟ

Γενικαί ∆ιατάξεις

Άρθρον 1

Π.∆. 252/96
Αρ. 2 παρ. 1

Π.∆. 103/90
Αρ. 2 παρ. 1

Π.∆. 118/85
Αρ. 2

Π.∆. 325/91
Αρ. 2

Π.∆. 252/96
Αρ. 2 παρ. 2

"1. ‘Ολες οι ηµεδαπές και αλλοδαπές ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν
στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείµενο την άσκηση ασφαλίσεως είτε υπό
καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.»

"2. Κατά την έννοια του παρόντος "ασφάλιση" θεωρείται η πρωτασφάλιση,
συµπεριλαµβανοµένης της δραστηριότητας βοήθειας. 'Οπου στο παρόν
Ν.∆. γίνεται λόγος για «ασφαλιστική επιχείρηση» ή «ασφαλιστική
εταιρεία» νοείται και η επιχείρηση ή η εταιρία που ασκεί δραστηριότητα
βοήθειας".

«3. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται στην εποπτεία του Υπουργείου
Εµπορίου, που ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος και έχει σκοπό την προστασία και εξασφάλιση
των συµφερόντων των ασφαλισµένων και των δικαιούχων αποζηµίωσης
από ασφαλιστική σύµβαση».

«4. Από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, εξαιρούνται οι εργασίες
ασφαλίσεως εξαγωγικών πιστώσεων για τον λογαριασµό ή µε την εγγύηση
του Κράτους ή όταν το Κράτος είναι ασφαλιστής».

"5. Οι διατάξεις του 11ου Κεφαλαίου "ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί
(οικονοµικές καταστάσεις) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων" του παρόντος
εφαρµόζονται και στις αντασφαλιστικές αναλήψεις".

___________________________________________________________________________________

Με την παρ. 1 άρθρ. 9 Π.∆. 118/8-8-1985 (ΦΕΚ Α' 35), ορίστηκε ότι όπου στα άρθρα 8 παρ. 1 και
3, 10 παρ. 2, 11 παρ. 2, 12 προ της παρ. 1, 22 παρ. 1, 5 και 6, 23 παρ. 1, 2 και 3, 25 παρ. 1, 3 και
4, 26 παρ. 1 και 2, 27 παρ. 1 και 2, 28 παρ. 1 και 2, 29 παρ. 1 και 2, 32, 33 παρ. 2, 41 παρ. 1, 42
παρ. 1 και 2, 54 παρ. 1, 55 παρ. 1, 57 παρ. 1 και 3 και 58 του άνω Ν.∆. 400/1970 αναφέρεται η
λέξη «εταιρεία» αντικαθίσταται µε την λέξη «επιχείρηση». Επίσης µε την παρ. 2 άνω άρθρ. 9
ορίστηκε, ότι:

Οι λέξεις "Ελληνικής Ανωνύµου Ασφαλιστικής Εταιρείας" του άρθρ. 14, "Πάσα Ανώνυµος
Ασφαλιστική Εταιρεία" της παρ. 1 του άρθρ. 19, και "Αι Ασφαλιστικαί Εταιρείαι Κλάδου Ζωής" της
παρ. 2 του αυτού άρθρου, αντικαθίστανται, αντίστοιχα µε τις λέξεις "Ελληνικής Ασφαλιστικής
Επιχείρησης", "κάθε ασφαλιστική επιχείρηση" και "Οι επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής". Οµοίως οι
λέξεις "Αλλοδαπή Ανώνυµος Ασφαλιστική Εταιρεία" της παρ. 3 του άρθρ. 23, αντικαθίσταται µε τις
λέξεις "Αλλοδαπή Ασφαλιστική Επιχείρηση".

‘Οπου στις διατάξεις του παρόντος Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος αναφέρεται ο Υπουργός Εµπορίου
νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 20 του άρθρου 37 του Νόµου
2496/1997 (ΦΕΚ Α 87).
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Άρθρον 2

Π.∆. 288/02
Αρ. 2

Ν. 3746/09
Αρ. 44

Π.∆. 252/96
Αρ. 3 παρ. 2

«1. Η ασφάλιση ασκείται στην Ελλάδα µόνο από Ανώνυµη Εταιρεία και από
Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισµό, ο οποίος έχει συσταθεί σύµφωνα µε το
ελληνικό δίκαιο, και ασχολούνται αποκλειστικά µε ασφαλιστικές εργασίες.
Ο αλληλασφαλιστικός συνεταιρισµός µπορεί να ασκεί µόνο εργασίες της
παραγράφου 1 του άρθρου 13. Ασφάλιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος, µπορούν να ασκούν και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις µε σκοπό
αποκλειστικά τις ασφαλιστικές εργασίες.

     Ασφάλιση µπορεί να ασκηθεί επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3, και µε την µορφή της ευρωπαϊκής εταιρείας.

     Ασφαλιστικές επιχειρήσεις µπορούν, προς εκπλήρωση του σκοπού τους, να
ιδρύουν ανώνυµες εταιρείες και να συµµετέχουν σε όµοιες εταιρείες, έστω
και αν δεν έχουν ως αντικείµενο ασφαλιστικές εργασίες. Για συµµετοχή
της ασφαλιστικής επιχείρησης ποσοστού που φθάνει το 10% και πλέον
στο εγγεγραµµένο µετοχικό κεφάλαιο µιας επιχείρησης, απαιτείται έγκριση
του Υπουργού Ανάπτυξης. Επίσης απαιτείται έγκριση του Υπουργού
Ανάπτυξης για την επαύξηση συµµετοχής, πέραν του ποσοστού που έχει
εκγριθεί µε την τελευταία έγκρισή του, κατά ποσοστό που φθάνει
σωρευτικά το 3%. Οι ανωτέρω εγκρίσεις δίνονται εφ΄ όσον η ασφαλιστική
επιχείρηση αναφέρει τα κεφάλαια που θα διαθέσει για τον σκοπό αυτό,
καλύπτει πλήρως τις υποχρεώσεις της περί περιθωρίου φερεγγυότητας,
προσαρµοσµένης φερεγγυότητας σε επίπεδο οµίλου και ασφαλιστικής
τοποθέτησης. Οι ανωτέρω διαδικασίες ισχύουν και όταν η κατοχή στο
εγγεγραµµένο µετοχικό κεφάλαιο µιας επιχείρησης φθάνει ή υπερβαίνει το
10% των ιδίων κεφαλαίων της ασφαλιστικής επιχείρησης.»

«1α. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να ασκούν αντασφαλιστικές
δραστηριότητες (αναλήψεις) µόνο στους κλάδους για τους οποίους
διαθέτουν διοικητική άδεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Σε
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που ασκούν αντασφάλιση κλάδου για τον
οποίον δεν έχουν διοικητική άδεια άσκησης πρωτασφάλισης ή εν γένει δεν
προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των αναφεροµένων στο παρόν διάταγµα,
η ΕΠ.Ε.Ι.Α., δύναται, πέραν της επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύµφωνα
µε το άρθρο 120 του παρόντος διατάγµατος, να τους απαγορεύσει την
άσκηση αντασφάλισης στην Ελλάδα και σε όλο το έδαφος της Κοινότητας
και να τους ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας τους ως ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.»

«2. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος
της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., µπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα, είτε
υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 7ου Κεφαλαίου του παρόντος
"Ιδιαίτερες διατάξεις για την Ελευθερία Εγκατάστασης και την Ελεύθερη
Παροχή Υπηρεσιών" µε την επιφύλαξη του άρθρου 2α παρ. α' εδ. δεύτερο
του παρόντος, εφόσον η νοµική µορφή της προβλέπεται από το άρθρο 8
της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 της
Οδηγίας 92/49/ΕΟΚ (L 228/11.8.1992) και συµπληρώθηκε από το
Παράρτηµα ΙΧ "Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες" της Συµφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2155/1993 (Α',
104) και από το Παράρτηµα Ι (ΧΙ) "Εσωτερική Αγορά και
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες" της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως
του Βασιλείου της Νορβηγίας, της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της
∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, η οποία
κυρώθηκε µε το Ν. 2272/1994 (Α', 230), όταν πρόκειται για ασφαλίσεις
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Π.∆. 252/96
Αρ. 3 παρ. 3

Π.∆. 159/98
Αρ. 3

Π.∆. 103/90
Αρ. 2

κατά ζηµιών, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 και 3 του Παρόντος και από
το άρθρο 8 της Οδηγίας 79/267/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5
της Οδηγίας 92/96/ΕΟΚ (L 360/9.12.1992) και συµπληρώθηκε από το
Παράρτηµα ΙΧ "Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες" της Συµφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και από το Παράρτηµα Ι (ΧΙ) "Εσωτερική
Αγορά και Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες" της Πράξης περί των όρων
προσχωρήσεως του Βασιλείου της Νορβηγίας, της ∆ηµοκρατίας της
Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας
όταν πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 2 του
παρόντος.

     Η ‘Ενωση Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου εξοµοιώνεται µε ασφαλιστική
επιχείρηση.

     Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της Ε.Ε.
και του Ε.Ο.Χ.) µπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα υπό καθεστώς
εγκατάστασης σύµφωνα µε τα άρθρα 3α και 20 του παρόντος.

"3. Οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι νόµιµοι αντιπρόσωποι
των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, µπορούν να εδρεύουν µόνο
στην περιφέρεια της πρώην ∆ιοίκησης της Πρωτεύουσας, στη
Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Καβάλα και στο Ηράκλειο.

     Με Προεδρικό ∆ιάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Εµπορίου, µπορούν να ορισθούν και άλλες πόλεις ως έδρα ασφαλιστικών
επιχειρήσεων. Ειδικότερα για την έδρα αλληλασφαλιστικών συνεταιρισµών
που πληρούν τους όρους του άρθρου 35 παρ. 3 ισχύουν οι διατάξεις της
περί αστικών συνεταιρισµών νοµοθεσίας".

     "Οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν και την
κεντρική τους διοίκηση στον τόπο της έδρας τους".

"4. ∆εν διέπονται από το παρόν ν.δ/γµα οι ελληνικές επιχειρήσεις που
πληρούν σωρευτικά τους εξής όρους :
- Ασκούν µόνο τον κλάδο βοήθειας από τις ασφαλίσεις κατά ζηµιών.
- Η δραστηριότητά τους ασκείται σε καθαρά τοπικά πλαίσια νοµού και
παρέχουν τις υπηρεσίες τους µόνο σε είδος.

- Τα ετήσια έσοδά τους από την παροχή των υπηρεσιών βοήθειας σε
πρόσωπα που βρίσκονται σε δυσχερή θέση δεν υπερβαίνουν τις 200.000
Ευρωπαϊκές Λογιστικές Μονάδες, σύµφωνα µε δήλωσή τους που
υποβάλλεται µέχρι 31/5 κάθε χρόνο στο Υπουργείο Εµπορίου.

     Προκειµένου περί κοινοπραξιών ή επιχειρήσεων που συνεργάζονται σε
επίπεδο Επικρατείας, εφόσον λειτουργούν υπό όµοιο διακριτικό τίτλο, για
τον υπολογισµό του ποσού των 200.000 Ε.Λ.Μ. συνυπολογίζεται το
σύνολο των ετήσιων εσόδων τους."

Άρθρον 2α

Π.∆. 288/02
Αρ. 3

Για τους σκοπούς του παρόντος Ν.∆. δίδονται οι ακόλουθοι ορισµοί :

α) «Ασφαλιστική Επιχείρηση» θεωρείται :

- για την εφαρµογή του 1ου έως και του 6ου Κεφαλαίου καθώς και του
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Ν. 3746/09
Αρ.45 παρ. 1

8ου µέχρι και του 10ου Κεφαλαίου, κάθε επιχείρηση που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 14, 15, 20 και 35 (παρ. 4).

- για την εφαρµογή του 7ου Κεφαλαίου «Ιδιαίτερες διατάξεις για την
Ελευθερία Εγκατάστασης και για την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών»,
κάθε ασφαλιστική επιχείρηση που έχει έδρα σε κράτος – µέλος της Ε.Ε.
και του Ε.Ο.Χ. καθώς επίσης και κάθε πρακτορείο ή υποκατάστηµα της
επιχείρησης αυτής σε άλλο κράτος - µέλος.

β)  «Ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας» θεωρείται κάθε ασφαλιστική
επιχείρηση, η οποία εάν είχε καταστατική έδρα εντός της Ε.Ε. και του
Ε.Ο.Χ., θα χρειαζόταν άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας
73/239/ΕΟΚ ή το άρθρο 6 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, όπως ισχύουν.

«γ) «Αντασφαλιστική επιχείρηση» θεωρείται η επιχείρηση η οποία έχει λάβει
διοικητική άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου 12 του
παρόντος διατάγµατος.»

δ) «Υποκατάστηµα» θεωρείται κάθε πρακτορείο ή  υποκατάστηµα
ασφαλιστικής επιχείρησης σε άλλο κράτος - µέλος. Εξοµοιώνεται µε
πρακτορείο ή υποκατάστηµα κάθε µόνιµη παρουσία µιας επιχείρησης στο
έδαφος κράτους – µέλους της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. έστω κι αν αυτή η
παρουσία δεν έχει λάβει τη µορφή υποκαταστήµατος ή πρακτορείου, αλλά
ασκείται µέσω απλού γραφείου το οποίο διευθύνεται από προσωπικό της
ίδιας επιχείρησης ή από ανεξάρτητο πρόσωπο εντεταλµένο να ενεργεί
µονίµως για την επιχείρηση, όπως θα ενεργούσε ένα πρακτορείο. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται η έννοια της «µόνιµης παρουσίας».

ε) «Εγκατάσταση» θεωρείται η έδρα καθώς και κάθε πρακτορείο ή
υποκατάστηµα µιας επιχείρησης, λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω
στοιχείο δ του παρόντος άρθρου.

στ) «Κράτος - µέλος καταγωγής» θεωρείται το κράτος – µέλος στο οποίο
βρίσκεται η έδρα της ασφαλιστικής επιχείρησης που καλύπτει τον κίνδυνο
ή αναλαµβάνει την ασφαλιστική υποχρέωση.

ζ)   «Κράτος – µέλος υποκαταστήµατος» θεωρείται το κράτος µέλος στο οποίο
βρίσκεται το υποκατάστηµα που καλύπτει τον κίνδυνο ή αναλαµβάνει την
ασφαλιστική υποχρέωση.

η) «Κράτος – µέλος όπου βρίσκεται ο κίνδυνος» (για τις ασφαλίσεις κατά
ζηµιών) θεωρείται :

- το κράτος – µέλος όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία όταν η
ασφάλιση αφορά κινητά ή ακίνητα και το περιεχόµενό τους, στο µέτρο
που αυτό καλύπτεται από το ίδιο ασφαλιστήριο,

- το κράτος – µέλος καταχώρησης όταν η ασφάλιση αφορά κάθε είδους
µεταφορικά µέσα,

- το κράτος - µέλος όπου ο ασφαλισµένος συνήψε τη σύµβαση,
προκειµένου περί συµβάσεων διάρκειας κατώτερης από ή ίσης µε
τέσσερις µήνες, οι οποίες αφορούν κινδύνους που ανακύπτουν κατά τη
διάρκεια ταξιδιού ή διακοπών ανεξαρτήτως κλάδου,

- το κράτος – µέλος, όπου ο ασφαλισµένος έχει την συνήθη διαµονή του
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ή, εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, το κράτος – µέλος όπου βρίσκεται
η εγκατάσταση αυτού του νοµικού προσώπου στο οποίο αναφέρεται το
ασφαλιστήριο, σε όλες τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στις
προηγούµενες περιπτώσεις.

θ)  «Κράτος - µέλος παροχής υπηρεσιών», θεωρείται για τις ασφαλίσεις κατά
ζηµιών, το κράτος – µέλος στο οποίο βρίσκεται ο κίνδυνος, εφόσον
καλύπτεται από εγκατάσταση ασφαλιστικής επιχείρησης ευρισκόµενη σε
άλλο κράτος – µέλος και για τις ασφαλίσεις ζωής το κράτος – µέλος της
ασφαλιστικής υποχρέωσης εφ’ όσον αυτή αναλαµβάνεται από
εγκατάσταση ευρισκόµενη σε άλλο κράτος - µέλος.

ι) «Ασφαλιστική υποχρέωση» (για τις ασφαλίσεις ζωής) θεωρείται η
υποχρέωση η οποία συγκεκριµενοποιείται σε µια από τις µορφές
ασφαλίσεων ή ένα από τα είδη εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 13
(παρ. 2).

ια) «Κράτος - µέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης» για τις ασφαλίσεις ζωής,
θεωρείται το κράτος – µέλος στο οποίο ο αντισυµβαλλόµενος έχει την
συνήθη διαµονή του, ή εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, το κράτος -
µέλος στο οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση του νοµικού προσώπου στο
οποίο αναφέρεται η σύµβαση.

ιβ) «’Ελεγχος» θεωρείται η σχέση που υφίσταται µεταξύ µητρικής και
θυγατρικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 «περί
ανωνύµων εταιριών», το οποίο προσετέθη µε το άρθρο 33 του Π.∆.
409/1986 (Α’  191) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆. 498/1987
(Α’ 236), ή παρεµφερής σχέση µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού
προσώπου και επιχείρησης.

ιγ) «Ειδική συµµετοχή» θεωρείται η κατοχή, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον
10% του εγγεγραµµένου κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας
επιχείρησης, ή κάθε άλλη δυνατότητα άσκησης ουσιώδους επιρροής στη
διαχείριση της επιχείρησης στην οποία υπάρχει συµµετοχή. Για το σκοπό
της εφαρµογής του ορισµού «ειδική συµµετοχή» λαµβάνεται υπόψη και το
άρθρο 7 του Π.∆. 51/92 (Α’ 22).

ιδ) "Στενοί δεσµοί" θεωρείται η κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µέσω :

i.  συµµετοχής, δηλαδή της άµεσης ή δι' ενός δεσµού ελέγχου κατοχής του
είκοσι τοις εκατό (20%) ή άνω των δικαιωµάτων ψήφου ή του
εγγεγραµµένου κεφαλαίου µιας επιχείρησης, ή

ii. δεσµού ελέγχου, δηλαδή µέσω της σχέσης που υπάρχει µεταξύ µιας
µητρικής επιχείρησης και µιας θυγατρικής κατά την έννοια του άρθρου
42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 «περί ανωνύµων εταιριών», όπως ισχύει,
ή µιας παρεµφερούς σχέσης µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού
προσώπου και, µιας επιχείρησης. Κάθε θυγατρική επιχείρηση µιας άλλης
θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται και αυτή ως θυγατρική της µητρικής
επιχείρησης που είναι επικεφαλής των εν λόγω επιχειρήσεων.

     Στενός δεσµός µεταξύ δύο ή περισσοτέρων φυσικών ή νοµικών
προσώπων δηµιουργείται επίσης και από µια κατάσταση κατά την οποία
τα πρόσωπα αυτά συνδέονται µονίµως µε το ίδιο πρόσωπο δια δεσµού
ελέγχου.
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Ν. 3455/06
Αρ. 21 παρ.1

Ν. 3746/09
Αρ. 45 παρ.2

Ν. 3746/09
Αρ. 45 παρ.2

ιε) «Μητρική επιχείρηση» θεωρείται η µητρική όπως ορίζεται στο άρθρο 42ε
του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιριών», όπως ισχύει.

ιστ) «Θυγατρική επιχείρηση» θεωρείται η θυγατρική όπως ορίζεται στο άρθρο
42ε του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιριών», όπως ισχύει.
Οποιαδήποτε θυγατρική επιχείρηση µιας άλλης θυγατρικής θεωρείται
επίσης ως θυγατρική της µητρικής επιχείρησης, η οποία είναι επικεφαλής
των εν λόγω επιχειρήσεων.

ιζ) «Συµµετοχή» θεωρείται η άµεση ή έµµεση κατοχή του 10% ή πλέον των
δικαιωµάτων ψήφου ή του εγγεγραµµένου κεφαλαίου µιας επιχείρησης.

«ιη) «Συµµετέχουσα επιχείρηση» : θεωρείται η επιχείρηση η οποία είτε είναι
µητρική είτε διαθέτει συµµετοχή σύµφωνα µε το σηµείο ιζ’ του άρθρου
αυτού είτε συνδέεται µε άλλη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου
1 του άρθρου 96 του κ.ν. 2190/1920.

ιθ) «Συνδεδεµένη επιχείρηση» : µόνο για τις ανάγκες της συµπληρωµατικής
χρηµατοοικονοµικής εποπτείας, θεωρείται είτε η θυγατρική είτε άλλη
επιχείρηση στην οποία υπάρχει συµµετοχή σύµφωνα µε το σηµείο ιζ’ του
άρθρου αυτού είτε επιχείρηση συνδεδεµένη µε άλλη επιχείρηση κατά την
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 96 του κ.ν. 2190/1920.

«κ) «Ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου» : θεωρείται η µητρική επιχείρηση,
η κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η κτήση και η κατοχή συµµετοχών
σε θυγατρικές επιχειρήσεις όπου οι εν λόγω θυγατρικές είναι αποκλειστικά
ή κυρίως ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ή ασφαλιστικές ή
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας, εκ των οποίων θυγατρικών
επιχειρήσεων η µία τουλάχιστον είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση και η οποία δεν είναι Μικτή Χρηµατοοικονοµική Εταιρεία
Συµµετοχών (Μ.Χ.Ε.Σ.) που αναφέρεται στη νοµοθεσία για τη
συµπληρωµατική εποπτεία των Οµίλων Ετερογενών Χρηµατοοικονοµικών
∆ραστηριοτήτων (Ο.Ε.Χ.∆.). Στο πλαίσιο εφαρµογής της συµπληρωµατικής
εποπτείας ενός ασφαλιστικού οµίλου, τα πρόσωπα, που ουσιαστικά
διευθύνουν τις δραστηριότητες µιας τέτοιας εταιρείας, οφείλουν να έχουν
την απαιτούµενη εντιµότητα και την αναγκαία ικανότητα για την άσκηση
των καθηκόντων τους.»

«κα) «Ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου µικτής δραστηριότητας» :
θεωρείται η µητρική επιχείρηση, η οποία δεν είναι ασφαλιστική επιχείρηση
ή ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή
αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή ασφαλιστική εταιρεία
χαρτοφυλακίου ή Μ.Χ.Ε.Σ. που αναφέρεται στη νοµοθεσία για τη
συµπληρωµτική εποπτεία των Ο.Ε.Χ.∆., όταν η µία τουλάχιστον από τις
θυγατρικές της είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.»

 κβ) «Ακαθάριστα καταχωρηµένα (εγγεγραµµένα) ασφάλιστρα» :
     Περιλαµβάνουν όλα τα ποσά (και τα δικαιώµατα συµβολαίων) που

κατέστησαν απαιτητά κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν
από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά
µεταφέρονται εξ ολόκληρου ή εν µέρει σε µεταγενέστερη χρήση,
συµπεριλαµβανοµένων ιδίως :

i. των ασφαλίστρων που δεν έχουν ακόµη εγγραφεί, εφόσον ο
υπολογισµός του ασφαλίστρου µπορεί να γίνει στο τέλος του
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Π.∆. 23/05
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οικονοµικού έτους.

ii.  -  των εφάπαξ ασφαλίστρων και των καταβληθέντων ποσών για την
απόκτηση ετήσιας προσόδου

       - των εφάπαξ ασφαλίστρων, στις ασφαλίσεις ζωής, που προέρχονται
από την πρόβλεψη για συµµετοχές στα τεχνικά κέρδη και στις
αποδόσεις και για επιστροφές, στο βαθµό που οι συµµετοχές αυτές
µπορούν να θεωρούνται ως ασφάλιστρα για αύξηση του
ασφαλισµένου κεφαλαίου.

iii. των επιβαρύνσεων των ασφαλίστρων στην περίπτωση καταβολής ανά
6µηνο, τρίµηνο ή σε µηνιαία βάση και των επιπλέον καταβολών των
αντισυµβαλλοµένων για έξοδα της επιχείρησης.

iv. στην περίπτωση συνασφάλισης, του µεριδίου της ασφαλιστικής
επιχείρησης επί των συνολικών ασφαλίστρων

v. των ασφαλίστρων αντασφάλισης από εκχωρούσες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις
τρίτης χώρας συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών στο χαρτοφυλάκιο
µετά από αφαίρεση :

     - των αποσύρσεων από το χαρτοφυλάκιο υπέρ των εκχωρουσών και
επανεκχωρουσών ανωτέρω επιχειρήσεων, και

     -  των ακυρώσεων.

     Τα προαναφερόµενα ποσά δεν περιλαµβάνουν τα ποσά των φόρων ή των
τελών που έχουν εισπραχθεί µαζί µε τα ασφάλιστρα.

κγ) «Καθαρά καταχωρηµένα ασφάλιστρα» : Είναι τα ασφάλιστρα του
στοιχείου κβ’ ανωτέρω µετά την αφαίρεση των αντασφαλιστικών
εκχωρήσεων.

κδ) «Ακαθάριστα δεδουλευµένα ασφάλιστρα» : Είναι τα ασφάλιστρα του
στοιχείου κβ’ ανωτέρω λαµβάνοντας υπόψη και τη µεταβολή του
συνολικού (ακαθάριστου - χωρίς αφαίρεση των αντασφαλιστικών
εκχωρήσεων) αποθέµατος µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων.

κε) «Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα» : Είναι τα ασφάλιστρα του στοιχ.
κγ΄ ανωτέρω λαµβάνοντας υπόψη και τη µεταβολή του αποθέµατος µη
δεδουλευµένων ασφαλίστρων που έχει εκχωρηθεί.

κστ) «Ασφάλιστρα κινδύνου» : Είναι τα ασφάλιστρα χωρίς τις επιβαρύνσεις
για έξοδα πρόσκτησης και διαχείρισης (διοίκησης), τα οποία µπορεί να είναι
ακαθάριστα ή καθαρά ή δεδουλευµένα, ανάλογα εάν εµπίπτουν στα
στοιχεία κβ’ ή κγ’ ή κδ’  ή κε’  ανωτέρω.

κζ) Για την εφαρµογή των στοιχ. κβ’  έως και κστ’  του παρόντος άρθρου,
προκειµένου περί αλληλασφαλιστικών συνεταιρισµών της παρ. 4 του
άρθρου 35, όπου αναφέρονται ασφάλιστρα νοούνται οι εισφορές.

κη) «Οργανωµένη αγορά» θεωρείται
      - σε κράτος µέλος, η αγορά όπως ορίζεται στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ

(L141/27/11.6.1993), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/9/ΕΚ
(L84/22/26.3.1997), σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα
των κινητών αξιών και
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Π.∆. 332/03
Αρ. 2

      -  σε Τρίτη χώρα η αγορά πρέπει να είναι αναγνωρισµένη από το κράτος
µέλος καταγωγής της επιχείρησης και να πληροί ανάλογες
προϋποθέσεις. Οι διαπραγµατεύσιµοι χρηµατοπιστωτικοί τίτλοι πρέπει
να είναι ανάλογης ποιότητας προς τους διαπραγµατεύσιµους τίτλους
στην ή στις οργανωµένες αγορές του εν λόγω κράτους µέλους. »

κθ) «Αρµόδια αρχή» θεωρείται το Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου.

λ)  «Μέτρα εξυγίανσης» θεωρούνται όσα µέτρα συνεπάγονται οιανδήποτε
παρέµβαση διοικητικών αρχών και σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ή να
αποκαταστήσουν την οικονοµική κατάσταση ασφαλιστικής επιχείρησης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 9 και 17γ του παρόντος ακόµα και
αν θίγονται προϋπάρχοντα δικαιώµατα άλλων συµβαλλοµένων µερών και
όχι αυτής καθ΄ αυτής της ασφαλιστικής επιχείρησης.

λα) «∆ιαδικασίες εκκαθάρισης» θεωρούνται οι συλλογικές διαδικασίες που
συνεπάγονται τη ρευστοποίηση του ενεργητικού µιας ασφαλιστικής
επιχείρησης και τη διανοµή των εσόδων της µεταξύ των πιστωτών, των
µετόχων ή των µελών και οι οποίες οπωσδήποτε συνεπάγονται παρέµβαση
διοικητικών ή δικαστικών αρχών ακόµα και όταν οι συλλογικές διαδικασίες
περατώνονται µε συµβιβασµό ή άλλο ανάλογο µέτρο, είτε βασίζονται σε
αφερεγγυότητα είτε όχι, και είτε είναι εκούσιες είτε υποχρεωτικές.

λβ) «Αρµόδιες αρχές» για τα µέτρα εξυγίανσης ή τη διαδικασία εκκαθάρισης
είναι οι σε κάθε περίπτωση αρµόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές.

λγ) «Εκκαθαριστής» είναι κάθε πρόσωπο ή όργανο διοριζόµενο από τις
αρµόδιες αρχές ή κατά περίπτωση από τα διοικητικά όργανα ασφαλιστικής
επιχείρησης, έργο του οποίου είναι η διαχείριση των διαδικασιών
εκκαθάρισης.

λδ) «Απαίτηση από ασφάλιση» για τις ανάγκες των διαδικασιών εκκαθάρισης,
θεωρείται κάθε ποσό που οφείλει η ασφαλιστική επιχείρηση σε
ασφαλισµένους, κατόχους ασφαλιστηρίων συµβολαίων, δικαιούχους, ή σε
κάθε ζηµιωθέντα, οι οποίοι έχουν δικαίωµα άσκησης ευθείας αγωγής κατά
της ασφαλιστικής επιχείρησης που απορρέει από την ασφαλιστική
σύµβαση, περιλαµβανοµένων των ποσών που αποθεµατοποιούνται για τα
προαναφερόµενα πρόσωπα, όταν δεν έχουν ακόµη καταστεί γνωστά
ορισµένα στοιχεία της οφειλής.

     Τα ασφάλιστρα που οφείλονται από ασφαλιστική επιχείρηση λόγω µη
κατάρτισης ή ακύρωσης ασφαλιστικών συµβάσεων θεωρούνται επίσης
απαιτήσεις από ασφάλιση για τις ανάγκες των διαδικασιών εκκαθάρισης.

λε)  Όπου στο παρόν Ν.∆. αναφέρεται Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα ή ECU
νοείται το ΕΥΡΩ. Οι υπολογισµοί που προβλέπονται στο παρόν Ν.∆., κατά
την εισαγωγή του ΕΥΡΩ, πραγµατοποιούνται µε βάση την επίσηµη
«κλειδωµένη» ισοτιµία µε στρογγυλοποίηση σε τέσσερα (4) δεκαδικά
ψηφία, µε ανώτατο όριο τα έξη (6), στους ενδιάµεσους υπολογισµούς, και
σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία στους τελικούς υπολογισµούς.

λστ) Ο «Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος» (Ε.Ο.Χ.) περιλαµβάνει τα κράτη -
µέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, το Βασίλειο της Νορβηγίας, την
∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάϊν, σύµφωνα µε
τον Νόµο 2155/1993 (Α’ 104) «Κύρωση Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.)».
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Ν. 3746/09
Αρ. 45 παρ.3

«λζ) Ως «αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας» : νοείται η επιχείρηση η
οποία, εάν είχε την έδρα της εντός Ε.Ε., θα χρειαζόταν διοικητική άδεια
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου 12 του παρόντος διατάγµατος.»

Άρθρον 3

Π.∆. 252/96
Αρ. 5

"Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 7ου Κεφαλαίου του παρόντος
"Ιδιαίτερες διατάξεις για την Ελευθερία Εγκατάστασης και την Ελεύθερη
Παροχή Υπηρεσιών" ισχύουν τα ακόλουθα :

1. Η λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα στην Ελλάδα, προϋποθέτει
άδεια που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου και που ισχύει
για το σύνολο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ενιαία άδεια) σε περίπτωση που πρόκειται να ασκήσει τις
δραστηριότητες της η ενδιαφερόµενη επιχείρηση σε άλλο κράτος - µέλος,
είτε µε καθεστώς εγκατάστασης, είτε µε καθεστώς ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών.

     Η άδεια χορηγείται κατά κλάδο ασφάλισης, για όλους ή µερικούς από τους
κινδύνους που υπάγονται σ’ αυτόν τον κλάδο καθώς και κατά οµάδα
κλάδων ασφαλίσεων σύµφωνα µε την κατάταξη που προβλέπεται στο
άρθρο 13 του παρόντος. Ασφαλιστική επιχείρηση που έλαβε άδεια για ένα
κλάδο ή οµάδα κλάδων ασφαλίσεων κατά ζηµιών, µπορεί να καλύπτει
κινδύνους που περιλαµβάνονται σε άλλο κλάδο ασφάλισης κατά ζηµιών
(παρεπόµενους κινδύνους) χωρίς να απαιτείται άδεια και για τον κλάδο
στον οποίο υπάγονται οι κίνδυνοι αυτοί, εφόσον (οι κίνδυνοι αυτοί) :
α) συνδέονται µε τον κυρίως κίνδυνο,
β) αφορούν το αντικείµενο που είναι ασφαλισµένο κατά του κυρίως
    κινδύνου,
γ) ασφαλίζονται µε το ασφαλιστήριο του κυρίως κινδύνου.

     Ειδικά για την άσκηση των κλάδων πιστώσεων, εγγυήσεων και νοµικής
προστασίας απαιτείται πάντοτε ιδιαίτερη άδεια, εκτός από τις περιπτώσεις
ασφάλισης νοµικής προστασίας για διαφορές που προκύπτουν από τη
χρήση θαλασσίων πλοίων ή σχετίζονται µε τη χρήση αυτή και η ασφάλιση
αυτή µπορεί να θεωρηθεί παρεπόµενος κίνδυνος κατ' εφαρµογή των
οριζοµένων στο προηγούµενο εδάφιο.

     ‘Οταν πρόκειται για δραστηριότητες της παραγρ. 2 του άρθρου 13 του
παρόντος, ο Υπουργός Εµπορίου, µπορεί να Περιορίζει την άδεια που έχει
ζητηθεί για ένα κλάδο, στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
πρόγραµµα δραστηριότητας που υποβάλλει η αιτούσα επιχείρηση
σύµφωνα µε τα άρθρα 15 παρ. 2 περιπτ. Β και 20 παρ. 2 περιπτ. Β εδάφιο
στ.

2. Η άδεια δεν χορηγείται εφόσον η λειτουργία της επιχείρησης προσκρούει
στις διατάξεις του παρόντος ή τα συµφέροντα των ασφαλισµένων ή προς
τα χρηστά ήθη ή την δηµόσια τάξη. Επίσης δεν χορηγείται εάν δεν έχει
προηγουµένως ανακοινωθεί η ταυτότητα των µετόχων ή εταίρων, αµέσων
ή εµµέσων, φυσικών ή νοµικών προσώπων, που κατέχουν ειδική
συµµετοχή, καθώς και το ποσό της συµµετοχής αυτής.

     Η άδεια δεν χορηγείται εάν το Υπουργείο Εµπορίου, λαµβανοµένης υπ'
όψιν της ανάγκης εξασφάλισης υγιούς και συνετής διαχείρισης της
ασφαλιστικής επιχείρησης δεν έχει πεισθεί για την καταλληλότητα των εν
λόγω µετόχων ή εταίρων.

     Προκειµένου περί νοµικών προσώπων µε ειδική συµµετοχή, το Υπουργείο



10

Π.∆. 159/98
Αρ. 2 παρ. 2

Ν. 3746/09
Αρ. 46

Εµπορίου δικαιούται να ζητά τη γνωστοποίηση της ταυτότητας των
φυσικών προσώπων, που άµεσα ή έµµεσα ελέγχουν τα νοµικά αυτά
πρόσωπα.

     Επίσης όταν τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα κατέχουν συµµετοχή στην
ασφαλιστική επιχείρηση η οποία µε τον τρόπο αυτό  καθίσταται θυγατρική
τους, το Υπουργείο Εµπορίου δύναται να  ζητά την γνωστοποίηση των
οικονοµικών τους στοιχείων (οικονοµικές καταστάσεις) για τον έλεγχο της
χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης.

     Για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της ταυτότητας των φυσικών
προσώπων που ελέγχουν νοµικά πρόσωπα και τα οποία κατέχουν ειδική
συµµετοχή σε µια ασφαλιστική επιχείρηση, το Υπουργείο Εµπορίου
δύναται :
 ί) να επιβάλει την υποχρέωση στα νοµικά αυτά πρόσωπα να έχουν
ονοµαστικές τις µετοχές µε δικαίωµα ψήφου,

ίί) να απαιτεί, όπως συγκεκριµένα ποσοστά του συνόλου των πιο πάνω
ονοµαστικών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου ανήκουν σε ένα ή
περισσότερα φυσικά πρόσωπα, που τυγχάνουν της προηγούµενης
έγκρισης του Υπουργείου Εµπορίου.

     Το Υπουργείο Εµπορίου, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των
ανωτέρω προσώπων, συνεργάζεται µε τις εποπτικές αρχές των άλλων
κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ ή άλλες αρχές.

    "Η άδεια δεν χορηγείται, όταν υπάρχουν στενοί δεσµοί µεταξύ µιας
ασφαλιστικής επιχείρησης και άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων και το
Υπουργείο Ανάπτυξης κρίνει ότι οι δεσµοί αυτοί παρεµποδίζουν την
αποτελεσµατική άσκηση της αποστολής του στον τοµέα εποπτείας.

     Το Υπουργείο Ανάπτυξης αρνείται επίσης την άδεια εάν οι νοµοθετικές,
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης εκτός Ε.Ο.Κ. και Ε.Ε., χώρας
στις οποίες υπάγονται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε τα
οποία η ασφαλιστική επιχείρηση έχει στενούς δεσµούς ή δυσχέρειες
σχετικές µε την εφαρµογή τους, παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική
εκπλήρωση της αποστολής του στον τοµέα της εποπτείας.

     Το Υπουργείο Ανάπτυξης απαιτεί από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να του
παρέχουν τις πληροφορίες που ζητεί ώστε να µπορεί να βεβαιώνεται ότι
πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα δύο
προηγούµενα εδάφια της Παρούσας παραγράφου".

     Κάθε αρνητική απόφαση, πρέπει να είναι πλήρως δικαιολογηµένη και
κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση το αργότερο µέσα σε τρεις
µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

«2α. Πριν από τη χορήγηση της αναφεροµένης ανωτέρω άδειας λειτουργίας η
ΕΠ.Ε.Ι.Α. υποχρεούται να διεξάγει διαβουλεύσεις µε τις αρµόδιες αρχές του
άλλου εµπλεκόµενου κράτους – µέλους, στις οποιες περιλαµβάνονται και οι
αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων ή
εταιρειών επενδύσεων, εφόσον η επιχείρηση που ζητά την άδεια :

α) είναι θυγατρική ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης µε άδεια
λειτουργίας στο άλλο κράτος – µέλος ή

β) είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης µε άδεια λειτουργίας στο άλλο κράτος –
µέλος ή

γ) ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο ελέγχει
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε άδεια λειτουργίας σε
άλλο κράτος – µέλος ή

δ) είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύµατος ή εταιρείας επενδύσεων µε άδεια
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Π.∆. 252/96
Αρ. 5

λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή
ε)  είναι  θυγατρική  της  µητρικής  επιχείρησης  πιστωτικού  ιδρύµατος  ή
εταιρείας επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας στην Ε.Ε. ή

στ) ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποιο ελέγχει
πιστωτικό ίδρυµα ή εταιρεία επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας στην
Ε.Ε.

     Οι ανωτέρω διαβουλεύσεις που πραγµατοποιεί η ΕΠ.Ε.Ι.Α. αφορούν ιδίως
την καταλληλότητα και το ποιόν των µετόχων και την εντιµότητα,
ικανότητα και εµπειρία των διευθυντικών στελεχών, οι οποίες είναι
αναγκαίες τόσο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, όσο και για τον
έλεγχο της εφαρµογής των όρων λειτουργίας της επιχείρησης.»

3. Η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης, ανακαλείται στις
περιπτώσεις που προβλέπονται από το νοµοθετικό αυτό διάταγµα, σε
περίπτωση καταδίκης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 43 µέχρι 49,
καθώς και αν έπαψαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τις οποίες αυτή
δόθηκε ή παραβιάζονται σοβαρά οι κάθε είδους υποχρεώσεις που
επιβάλλονται από το παρόν. Ειδικά για τις παραβάσεις που προβλέπονται
από το άρθρο 44, είναι δυνατό να ανακαλείται η άδεια λειτουργίας
ασφαλιστικής επιχείρησης και χωρίς να ασκηθεί ποινική δίωξη, αν
απειλούνται τα συµφέροντα των ασφαλισµένων ή η δηµόσια τάξη ή τα
χρηστά ήθη.

4.  ‘Αδεια, που έχει χορηγηθεί για λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης ή για
άσκηση κάποιου κλάδου ασφάλισης, ανακαλείται µε τον ίδιο τρόπο αν, σε
12 µήνες από τη χορήγησή της, δεν έγινε έναρξη εργασιών ή αν η
ασφαλιστική επιχείρηση παραιτείται ρητά απ' αυτήν. Το ίδιο ισχύει και σε
περίπτωση που ανασταλούν οι εργασίες στο σύνολο ή κατά ένα µέρος,
πέραν των έξι µηνών.

5.  Μερική ή ολική, οριστική ή προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας
ασφαλιστικής επιχείρησης γίνεται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του
Υπουργού Εµπορίου και κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη ασφαλιστική
επιχείρηση. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που η ανάκληση γίνεται για
λόγους που στηρίζονται αποκλειστικά στη νοµοθεσία σχετικά µε ανώνυµες
εταιρίες και συνεταιρισµούς.

6. Τριάντα ηµέρες µετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας
ασφαλιστικής επιχείρησης θεωρούνται αυτοδίκαια λυµένες όλες οι
ασφαλιστικές συµβάσεις της, εκτός από αυτές των ασφαλίσεων ζωής,
εφόσον µέσα στην πιο πάνω προθεσµία δεν έχει εγκριθεί από τον Υπουργό
Εµπορίου τυχόν αίτηση άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης περί αναδοχής
του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου. Τα καταβληθέντα µη δεδουλευµένα
ασφάλιστρα επιστρέφονται. Τυχόν καταβληθείσες νόµιµες προµήθειες
επιστρέφονται ή αναζητούνται από τον εκκαθαριστή.

7. Με την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης
ανακαλείται αυτοδίκαια η άδεια σύστασης και επέρχεται η λύση της.

8. Ασφαλιστική ανώνυµη εταιρία µπορεί να µετατραπεί σε άλλου είδους
εµπορική ανώνυµη εταιρία µετά από απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αν έχουν λήξει όλα
τα ασφαλιστήριά της και δεν υπάρχουν εκκρεµείς δίκες και απαιτήσεις κατ'
αυτής µε αντικείµενο ασφαλιστικές παροχές (ασφάλισµα) ή έχει εγκριθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 59 του παρόντος η µεταφορά όλων των
ασφαλιστηρίων της µετά των συναφών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων σε
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άλλη ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση που
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα αναλάβει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις
της. Στην περίπτωση αυτήν δεν εφαρµόζεται η παρ. 7 του παρόντος
άρθρου".

Άρθρον 3α

Π.∆. 252/96
Αρ. 6

"1. Για ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα και
συνιστώνται µετά την έναρξη ισχύος του Π.∆. 118/85 (Α  35), η άδεια
λειτουργίας χορηγείται αποκλειστικά για την άσκηση είτε ασφαλίσεων κατά
ζηµιών είτε ασφαλίσεων ζωής.

2.  Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα και οι οποίες κατά
τη δηµοσίευση του Π.∆. 118/85 ασκούσαν ασφαλίσεις κατά ζηµιών µαζί µε
ασφαλίσεις ζωής µπορούν να εξακολουθήσουν την ταυτόχρονη άσκηση
των δύο δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι κάθε δραστηριότητα θα τελεί
υπό ξεχωριστή διαχείριση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52β του
παρόντος.

3. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα στην Ελλάδα που έχουν άδεια
λειτουργίας για ασφαλίσεις ζωής µπορούν να λάβουν και άδεια λειτουργίας
για τον κλάδο IV2 του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος, υπό τον όρο ότι
θα κατέχουν τα αντίστοιχα ελάχιστα εγγυητικά κεφάλαια και θα
υπολογίζουν δύο περιθώρια φερεγγυότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 17α και 17β του παρόντος. Επίσης, ασφαλιστικές επιχειρήσεις
κατά ζηµιών µε έδρα στην Ελλάδα που έχουν άδεια λειτουργίας µόνον για
τους κλάδους 1 και 2 των ασφαλίσεων κατά ζηµιών µπορούν να λάβουν
και άδεια λειτουργίας ασφαλίσεων ζωής υπό τον όρο του προηγούµενου
εδαφίου.

4. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε. και
Ε.Ο.Χ) µπορούν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ως εξής :

α) Εάν οι ανωτέρω ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασκούν στον τόπο της έδρας
τους ασφαλίσεις κατά ζηµιών µαζί µε ασφαλίσεις ζωής (µικτές
ασφαλιστικές επιχειρήσεις), εγκαθίστανται στην Ελλάδα :
-   για την άσκηση µόνο ασφαλίσεων κατά ζηµιών ή µόνον ασφαλίσεων
ζωής, µέσω πρακτορείου ή υποκαταστήµατος σύµφωνα µε το άρθρο
20 του παρόντος.

-  για την άσκηση ασφαλίσεων ζωής (όταν ασκούν και ασφαλίσεις κατά
ζηµιών στην Ελλάδα) µέσω θυγατρικής ελληνικής ασφαλιστικής
επιχείρησης.

Η παράγραφος 3 του παρόντος εφαρµόζεται αναλόγως.

β) Εάν οι ανωτέρω ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασκούν στον τόπο της έδρας
τους µόνον ασφαλίσεις κατά ζηµιών ή µόνον ασφαλίσεις ζωής,
εγκαθίστανται στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος ή πρακτορείου.

5. Υποκαταστήµατα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους
στην Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ. και ασκούν στην Ελλάδα ασφαλίσεις κατά
ζηµιών µαζί µε ασφαλίσεις ζωής, υπόκεινται µέχρι και την 31.12.98, και
όσον αφορά την διαχείριση των δύο δραστηριοτήτων τους, στις διατάξεις
του 11ου Κεφαλαίου «ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί (οικονοµικές
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Ν. 2496/97
Αρ.35 παρ. 2

καταστάσεις) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων» του παρόντος,
λαµβανοµένης υπόψη και της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

6.  Εάν ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία ασκεί ασφαλίσεις κατά ζηµιών, έχει
οικονοµικούς, εµπορικούς ή διοικητικούς δεσµούς µε ασφαλιστική
επιχείρηση που ασκεί ασφαλίσεις ζωής, το Υπουργείο Εµπορίου,
συνεργαζόµενο και µε τις άλλες εποπτικές αρχές των κρατών-µελών, εάν
είναι αναγκαίο, µεριµνά ώστε τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων αυτών
να µη νοθεύονται µε συµφωνίες οι οποίες καταρτίζονται µεταξύ τους ή µε
ρυθµίσεις οποιασδήποτε µορφής που µπορούν να επηρεάζουν την
κατανοµή εξόδων και εσόδων."

"7. Η λέξη "ασφαλιστής" δηλώνει αποκλειστικά την ασφαλιστική επιχείρηση
που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε
υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Η παρ' οιουδήποτε άλλου
καθ' οιονδήποτε τρόπο χρησιµοποίησή της απαγορεύεται."

Άρθρον 4

Π.∆. 252/96
Αρ. 7

1. Υπό του παρόντος ν.δ/τος διέπεται κάθε ασφάλιση της οποίας το
ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή εκδιδόµενο στην αλλοδαπή είτε
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας
ασφαλιστικής επιχείρησης, είτε συνάπτεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
7ου Κεφαλαίου του Παρόντος “Ιδιαίτερες διατάξεις για την Ελευθερία
Εγκατάστασης και για την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών”.

2. Για τις ασφαλίσεις κατά ζηµιών του άρθρου 13 παρ. 1 και 3 του παρόντος
ν.δ/τος, ισχύουν τα ακόλουθα :

Α.  Όταν ο ασφαλισµένος κίνδυνος βρίσκεται στην Ελλάδα και ο
ασφαλισµένος έχει την συνήθη διαµονή του ή το κέντρο της
δραστηριότητάς του στην Ελλάδα ή προκειµένου για νοµικό
πρόσωπο την έδρα του στην Ελλάδα, η ασφαλιστική σύµβαση
διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, επιφυλασσοµένων των εποµένων
υπό στοιχεία Β έως και Η περιπτώσεων.

Β.    α)  Εφόσον ο κίνδυνος βρίσκεται στην Ελλάδα και ο ασφαλισµένος
δεν έχει την συνήθη διαµονή του ή το κέντρο της δραστηριότητάς
του ή προκειµένου για νοµικό πρόσωπο την έδρα του στην Ελλάδα,
τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να υπαγάγουν την ασφαλιστική
σύµβαση είτε στο ελληνικό δίκαιο, είτε στο δίκαιο του κράτους –
µέλους στο οποίο ο ασφαλιζόµενος έχει την συνήθη διαµονή του ή
το κέντρο της δραστηριότητάς του ή την έδρα του.

       β)  Το αυτό εφαρµόζεται και όταν ο ασφαλιζόµενος έχει την συνήθη
διαµονή του ή το κέντρο δραστηριότητάς του ή προκειµένου για
νοµικό πρόσωπο την έδρα του στην Ελλάδα, ο δε κίνδυνος
βρίσκεται σε άλλο κράτος – µέλος.

Γ.   Όταν ο ασφαλιζόµενος ασκεί εµπορική ή βιοµηχανική δραστηριότητα
ή ελεύθερο επάγγελµα και η ασφαλιστική σύµβαση καλύπτει
κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές του και οι οποίοι
βρίσκονται στην Ελλάδα και σε ένα ή περισσότερα κράτη – µέλη της
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Στο Φ.Ε.Κ. εκ
παραδροµής
αναγράφεται
η λέξη “βάση”
αντί
“σύµβαση”

Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να
συµφωνήσουν ότι εφαρµόζεται είτε το δίκαιο ενός από τα κράτη –
µέλη στα οποία βρίσκεται ένας από τους ασφαλιζόµενους κινδύνους
είτε το δίκαιο του κράτους – µέλους όπου ο ασφαλισµένος έχει την
συνήθη διαµονή του ή το κέντρο της δραστηριότητάς του.

∆.   Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόµενος κίνδυνος βρίσκεται στην Ελλάδα
και οι καλύψεις των προαναφεροµένων παραγράφων περιορίζονται
σε κάλυψη ζηµιογόνων περιστατικών τα οποία µπορούν να
επέλθουν σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. τότε οι
συµβαλλόµενοι µπορούν να επιλέξουν ως εφαρµοστέο το δίκαιο
αυτού του κράτους – µέλους στο οποίο θα επέλθει η ζηµία.

Ε.   Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω για τις ασφαλίσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 13 Παρ. 3 του παρόντος, τα συµβαλλόµενα µέρη
µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα το εφαρµοστέο δίκαιο στην
ασφαλιστήρια σύµβαση.

ΣΤ.  Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί δίκαιο διαφορετικό από το ελληνικό
και όλα τα στοιχεία της ασφαλιστήριας σύµβασης έχουν κατά τη
στιγµή της επιλογής εντοπισθεί στην Ελλάδα, δεν θίγονται οι
διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της ελληνικής νοµοθεσίας.

Ζ.  Η σύµφωνα µε τα ανωτέρω επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου πρέπει
να είναι ρητή και να προκύπτει σαφώς από τους όρους της
ασφαλιστικής σύµβασης ή τις περιστάσεις.

       Σε αντίθετη περίπτωση ή αν δεν γίνει καµία επιλογή, η σύµβαση
διέπεται από το δίκαιο της χώρας µε την οποία παρουσιάζει
στενότερη συνάφεια µεταξύ των χωρών που λαµβάνονται υπόψη
σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις.

       Εάν ένα τµήµα της ασφαλιστικής σύµβασης διαχωρίζεται της
υπολοίπου και παρουσιάζει στενότερη συνάφεια µε άλλη χώρα,
τότε, σε αυτό το τµήµα της συµβάσεως µπορεί να εφαρµοστεί το
δίκαιο αυτής της χώρας. Τεκµαίρεται ότι, η σύµβαση παρουσιάζει
στενότερη συνάφεια µε το κράτος – µέλος όπου βρίσκεται ο
κίνδυνος.

Η.  Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση, όταν ο κίνδυνος βρίσκεται στην
Ελλάδα, υποχρεούται για τα ακόλουθα :

i) Να γνωστοποιεί στον ασφαλισµένο, πριν την σύναψη της
σύµβασης, το εφαρµοστέο στην ασφαλιστική σύµβαση
δίκαιο, εάν δεν υπάρχει δικαίωµα επιλογής, ή το δίκαιο που
προτείνει η ασφαλιστική επιχείρηση σε περίπτωση
δυνατότητας επιλογής, ως και τον τρόπο και χρόνο
διευθέτησης των εγγράφων αιτηµάτων και παραπόνων των
ασφαλισµένων, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας
άσκησης ενδίκου µέσου.

ii) Να γνωστοποιεί στον ασφαλισµένο, εφόσον πρόκειται για
κινδύνους άλλους από αυτούς του άρθρου 13 παρ. 3 του
παρόντος, πριν την σύναψη της σύµβασης, το κράτος –
µέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα ή, εάν είναι αναγκαίο, το
υποκατάστηµα ή πρακτορείο, η οποία ή το οποίο θα εκδόσει
την ασφαλιστική σύµβαση.

iii) Η ασφαλιστική σύµβαση µαζί µε την πρόταση ασφάλισης,
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Υ.Α. ΖΙ-629/
10.5.2005
Άρθρο 5
Παρ. 1

Στο Φ.Ε.Κ. εκ
παραδροµής
αναγράφεται
“1/2” αντί
“1/12”

πρέπει να αναφέρει την διεύθυνση της έδρας ή, εάν είναι
αναγκαίο, του υποκαταστήµατος ή πρακτορείου, η οποία ή
το οποίο εκδίδει την ασφαλιστική σύµβαση, ως και το όνοµα
και την διεύθυνση του ειδικού αντιπροσώπου της
ασφαλιστικής επιχείρησης που ασκεί ελεύθερη παροχή στον
κλάδο 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα
οχήµατα» εκτός της αστικής ευθύνης του µεταφορέα.

iv) Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες που γνωστοποιούνται στον
ασφαλισµένο πριν την σύναψη της σύµβασης ως και οι
ασφαλιστικές συµβάσεις, συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα όταν η ασφάλιση είναι υποχρεωτική ή συντρέχουν
οι κάτωθι προϋποθέσεις :
- Το εφαρµοστέο δίκαιο στη σύµβαση είναι το ελληνικό.
- Οι κίνδυνοι που καλύπτονται δεν υπάγονται στους

κινδύνους του άρθρου 13 παρ. 3 του παρόντος.

3. Για τις ασφαλίσεις ζωής του άρθρου 13 παραγρ. 2 του παρόντος ν.δ.
ισχύουν τα ακόλουθα :

Α.  Εάν ο αντισυµβαλλόµενος έχει τον τόπο της συνήθους διαµονής του,
ή, προκειµένου για νοµικό πρόσωπο, την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, η ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Β.  Εάν ο αντισυµβαλλόµενος είναι έλληνας υπήκοος και έχει τον τόπο
της συνήθους διαµονής του σε άλλο κράτος – µέλος, µπορεί να
υπαγάγει την ασφαλιστική του σύµβαση είτε στο ελληνικό δίκαιο είτε
στο δίκαιο του κράτους – µέλους όπου έχει την συνήθη διαµονή του.

     ∆ικαίωµα επιλογής µεταξύ του δικαίου του κράτους – µέλους του
οποίου είναι υπήκοος και του ελληνικού δικαίου, έχει και ο
αντισυµβαλλόµενος ο οποίος είναι υπήκοος άλλου κράτους – µέλους
και έχει τον τόπο συνήθους διαµονής του στην Ελλάδα.

Γ. «Σε περίπτωση σύναψης ατοµικών ασφαλίσεων ζωής, ο
αντισυµβαλλόµενος έχει δικαίωµα υπαναχώρησης εντός 30 ηµερών
από τη στιγµή που πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύµβασης.»  Η
υπαναχώρηση επιφέρει την απόσβεση των υποχρεώσεων του
αντισυµβαλλόµενου που απορρέουν από την ασφαλιστική σύµβαση.

    Η ασφαλιστική επιχείρηση δικαιούται να παρακρατήσει για την κύρια
ασφάλιση ένα µηνιαίο ασφάλιστρο και το 1/12 του ετήσιου
ασφαλίστρου για τις συµπληρωµατικές καλύψεις που υπάγονται στον
κλάδο. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις µε διάρκεια
ίση ή µικρότερη των 6 µηνών. Ειδικά στις συµβάσεις ασφαλίσεων
ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις, ισχύει η διάταξη του άρθρου 13γ
Περιπτ. Α στοιχ. ιθ του παρόντος.

∆.  Εάν κράτος – µέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης είναι η Ελλάδα, η
ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται πριν από την σύναψη
ασφαλίσεων ζωής να κοινοποιήσει στον αντισυµβαλλόµενο έγγραφο
µε τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες όπως και οι αντίστοιχες
συµβάσεις, συντάσσονται στα ελληνικά, εφόσον ο
αντισυµβαλλόµενος είναι έλληνας υπήκοος ή έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα και το εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό :

i) Την επωνυµία, τον σκοπό και την νοµική µορφή της
ασφαλιστικής επιχείρησης.
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ii) Το κράτος – µέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος –
µέλος στο οποίο βρίσκεται το υποκατάστηµα ή το πρακτορείο
που συνάπτει την σύµβαση.

iii) Την διεύθυνση της έδρας της ασφαλιστικής επιχείρησης ή
του υποκαταστήµατος ή του πρακτορείου που συνάπτει την
σύµβαση.

iv) Την περιγραφή των παρεχοµένων καλύψεων κύριας και
συµπληρωµατικής ασφάλισης και των διαφόρων επιλογών
του αντισυµβαλλόµενου.

v) Την διάρκεια της σύµβασης τόσο για την κύρια ασφάλιση όσο
και τη συµπληρωµατική.

vi) Τον τρόπο καταγγελίας της σύµβασης.
vii) Τις λεπτοµέρειες και τον χρόνο καταβολής των ασφαλίστρων

τόσο για την κύρια ασφάλιση όσο και για τις
συµπληρωµατικές καλύψεις.

viii) Τον τρόπο υπολογισµού και της συµµετοχής στα κέρδη της
ασφαλιστικής επιχείρησης ή στην υπεραπόδοση των
µαθηµατικών αποθεµάτων.

ix) Τον προσδιορισµό των αξιών εξαγοράς µε σχετικό πίνακα
εξαγορών στο βαθµό που οι αξίες είναι εγγυηµένες.

x) Τις πληροφορίες για τα ασφάλιστρα που αφορούν τόσο την
κύρια ασφάλιση όσο και τις συµπληρωµατικές καλύψεις
όποτε είναι απαραίτητες παρόµοιες πληροφορίες.

xi) Εάν οι παροχές ενός ασφαλιστηρίου συµβολαίου συνδέονται
µε µονάδες επένδυσης, δίδονται επιπλέον πληροφορίες για το
είδος των µονάδων µε τις οποίες συνδέονται οι παροχές.

xii) Εάν οι µονάδες αυτές προκύπτουν από τη συγκρότηση
«εσωτερικού µεταβλητού κεφαλαίου» δίδονται πληροφορίες
για τη φύση των στοιχείων του ενεργητικού της
ασφαλιστικής επιχείρησης που συγκροτούν το «εσωτερικό
µεταβλητό κεφάλαιο».
Στην περίπτωση που οι µονάδες αυτές συνδέονται µε µερίδια
αµοιβαίων κεφαλαίων για τα οποία δεν υπάρχει άδεια
διάθεσης στην Ελλάδα, δίδονται πληροφορίες για τα µερίδια
αυτά καθώς και η καθαρή του τιµή, τιµή διάθεσης και τιµή
εξαγοράς.

xiii) Τον τρόπο άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης.
xiv) Τις γενικές ενδείξεις για το φορολογικό καθεστώς που ισχύει

για τον συγκεκριµένο τύπο ασφαλιστηρίου, και
xv) Το εφαρµοστέο δίκαιο της σύµβασης, εάν οι συµβαλλόµενοι

δεν έχουν δικαίωµα επιλογής ή, αν έχουν δικαίωµα να
επιλέγουν το εφαρµοστέο δίκαιο που προτείνει ο ασφαλιστής.

xvi) Τον τρόπο και τον χρόνο διευθέτησης των εγγράφων
παραπόνων των αντισυµβαλλοµένων ή δικαιούχων
αποζηµίωσης υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας άσκησης
ενδίκου µέσου.

xvii) Τις πληροφορίες για την έναρξη ισχύος όλων των καλύψεων
βασικών και συµπληρωµατικών.

Ε. Κατά την διάρκεια της σύµβασης η ασφαλιστική επιχείρηση
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αντισυµβαλλόµενο κάθε
µεταβολή στην επωνυµία, στη νοµική της µορφή, στη διεύθυνση της
έδρας, του υποκαταστήµατος ή του πρακτορείου µε το οποίο
συνάπτεται η σύµβαση. Ειδικά για την ασφαλιστική υποχρέωση, η
ασφαλιστική επιχείρηση γνωστοποιεί στον αντισυµβαλλόµενο κάθε
µεταβολή των στοιχείων iv έως xii που αναφέρονται στην περίπτωση
∆ της Παρούσης παραγράφου καθώς και πληροφορίες ετησίως για την
συµµετοχή στα κέρδη της ασφαλιστικής επιχείρησης ή στην
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υπεραπόδοση του µαθηµατικού αποθέµατος.

4. Η εφαρµογή των προηγουµένων παραγράφων, δεν θίγει σε καµία
περίπτωση την εφαρµογή από τα δικαστήρια των διατάξεων
αναγκαστικού δικαίου της ελληνικής νοµοθεσίας, ασχέτως του
εφαρµοστέου στην ασφαλιστική σύµβαση δικαίου.

5. Κατά την έννοια του παρόντος ν.δ/τος, οι γενικοί και ειδικοί όροι των
ασφαλιστηρίων ασφαλίσεων κατά ζηµιών του άρθρου 13 παρ. 1 και 3
του παρόντος, δεν περιλαµβάνουν τους ιδιαίτερους όρους που
προβλέπονται σε µία συγκεκριµένη περίπτωση για την κάλυψη των
ιδιαιτεροτήτων του ασφαλιστέου κινδύνου.

6. α) Σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστικής σύµβασης για υποχρεωτική
ασφάλιση βάσει του ελληνικού νόµου, την σύµβαση αυτή διέπει το
ελληνικό δίκαιο.

β)  Σε περίπτωση υποχρεωτικής ασφάλισης βάσει του ελληνικού δικαίου
εάν υπάρχει σύγκρουση µεταξύ του δικαίου του κράτους – µέλους
όπου βρίσκεται ο κίνδυνος και του ελληνικού δικαίου, υπερισχύει το
ελληνικό δίκαιο.

γ) Εάν η σύµβαση υποχρεωτικής ασφάλισης βάσει του ελληνικού δικαίου
καλύπτει κινδύνους σε περισσότερα κράτη – µέλη, οι διατάξεις
αναγκαστικού δικαίου της ελληνικής νοµοθεσίας εφαρµόζονται
οπωσδήποτε, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του εποµένου
στοιχείου δ.

δ) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις µη εγκατεστηµένες στην Ελλάδα που
καλύπτουν υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κινδύνους
στην Ελλάδα που υπόκεινται σε υποχρεωτική ασφάλιση βάσει του
ελληνικού δικαίου, υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις, που ισχύουν
επίσης και για τις εγκατεστηµένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ιδίως ν
όσον αφορά την κοινοποίηση πριν τη χρησιµοποίηση των γενικών και
ειδικών όρων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που εκδίδουν, την
απόδειξη της ασφαλιστικής κάλυψης του κινδύνου, την γνωστοποίηση
της ακύρωσης, λήξης ή αναστολής της κάλυψης αυτής καθώς επίσης
και την εφαρµογή της εκάστοτε ισχύουσας ειδικής νοµοθεσίας περί
υποχρεωτικής ασφαλίσεως.

ε) Το Υπουργείο Εµπορίου ενηµερώνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τους κινδύνους για τους οποίους η ελληνική νοµοθεσία
προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 5
της οδηγίας 88/357/ΕΟΚ (L 172/1.7.88).

7. Για την επίλυση των διαφορών που πηγάζουν από τις ασφαλιστικές
συµβάσεις, αρµόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια στις κάτωθι
περιπτώσεις :

α) Στις ασφαλίσεις ζωής του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος όταν
συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις :
- η Ελλάδα είναι το κράτος – µέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης
- ο αντισυµβαλλόµενος είναι έλληνας υπήκοος ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα

- το εφαρµοστέο δίκαιο στην σύµβαση είναι το ελληνικό.

β) Στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών του άρθρου 13 παρ. 1 και 3 του
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Παρόντος, όταν η ασφάλιση είναι υποχρεωτική ή συντρέχουν οι
κάτωθι προϋποθέσεις :
- ο ασφαλισµένος κίνδυνος βρίσκεται στην Ελλάδα
- το εφαρµοστέο δίκαιο στη σύµβαση είναι το ελληνικό
- ο ασφαλισµένος κίνδυνος δεν συµπεριλαµβάνεται στους κινδύνους
του άρθρου 13 παρ. 3 του παρόντος.

8.  Τα ασφαλίσµατα και οι παροχές που πηγάζουν από ασφαλιστικές
συµβάσεις που έχουν συναφθεί υπό καθεστώς εγκατάστασης ή
ελεύθερης παροχής στην Ελλάδα, καταβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο
51 του παρόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με το άρθρο 47 παρ. 1 του Ν. 3746/2009 καταργήθηκε το άρθρο 4α του
παρόντος Ν.∆/τος, το οποίο προέβλεπε τη σύσταση εννεαµελούς (9µελούς)
Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του ως άνω Νόµου ορίζεται ότι :

«Αν για την έκδοση ατοµικής, γενικής ή κανονιστικής διοικητικής πράξης
απαιτείται σύµφωνα µε διάταξη του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄) προηγούµενη
γνώµη, πρόταση ή εισήγηση της επιτροπής του καταργηθέντος άρθρου 4α του
ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α’), η απόφαση αυτή εκδίδεται από µόνο το ∆.Σ. της
ΕΠ.Ε.Ι.Α. χωρίς προηγούµενη γνώµη, εισήγηση ή πρόταση.»

Άρθρον 5

Π.∆. 252/96
Αρ.8

Ν. 2496/97
Αρ.35 παρ. 5

Ν. 2496/97
Αρ.35 παρ. 6

1. Σε ειδικό τεύχος που φέρει τον τίτλο "∆ελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης"
εκδιδόµενο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου εκάστου έτους από το Υπουργείο
Εµπορίου σε συνεργασία µε την ‘Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος,
δηµοσιεύονται συνοπτικά στοιχεία για τη δραστηριότητα της ιδιωτικής
ασφάλισης (συµπεριλαµβανοµένης και της αντασφάλισης) στην Ελλάδα,
που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, τα στατιστικά στοιχεία,
τα στοιχεία τεχνικών αποθεµάτων και περιθωρίου φερεγγυότητας που
υποβάλλουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στο Υπουργείο Εµπορίου ή και
δηµοσιεύουν σύµφωνα µε το παρόν ν.δ. και τον κωδ.ν. 2190/1920 "Περί
ανωνύµων εταιριών" ως και από τα στατιστικά στοιχεία και τις µη
απόρρητες πληροφορίες που προκύπτουν από την συνεργασία του
Υπουργείου Εµπορίου µε τις εποπτικές αρχές των άλλων κρατών - µελών.

 "2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε το ειδικότερο περιεχόµενο του
παραπάνω ∆ελτίου. Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζεται ότι το
δελτίο αυτό θα εκδίδεται δύο φορές το χρόνο".

 "3. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται µετά τη λήξη της εταιρικής
χρήσης να αποστέλλουν στον ασφαλισµένο που θα το ζητήσει αντίγραφο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και του πιστοποιητικού ελέγχου
του ορκωτού ελεγκτή. Επίσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί να ζητάει
από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να του υποβάλλουν εντός
συγκεκριµένης προθεσµίας τριετή ή πενταετή επιχειρηµατικά σχέδια".
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Άρθρον 5α

Το παρόν άρθρο που είχε προστεθεί µε το άρθρο 2 του Νόµου 2170/1993
(ΦΕΚ Α' 150), καταργήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆. 169/2000
(ΦΕΚ Α' 156).

Παραλείπεται ως µη ισχύον.

Άρθρον 6

Π.∆. 252/96
Αρ. 9

Ν. 2496/97
Αρ.35 παρ. 7

Π.∆. 252/96
Αρ. 9

"1. Στην εποπτεία του Υπουργείου Εµπορίου ανήκει η χρηµατοοικονοµική
εποπτεία του συνόλου των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα περιλαµβανοµένων
των δραστηριοτήτων που αυτές ασκούν µέσω υποκαταστηµάτων και υπό
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

     Η εν λόγω χρηµατοοικονοµική εποπτεία περιλαµβάνει ιδίως την
εξακρίβωση, για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής
επιχείρησης, της κατάστασης της φερεγγυότητάς της και του σχηµατισµού
τεχνικών αποθεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των µαθηµατικών
αποθεµάτων, καθώς και της κάλυψής τους µε αντίστοιχα στοιχεία του
ενεργητικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νοµοθετικού
διατάγµατος.

     "Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης και µετά από άδεια της Τράπεζας της
Ελλάδος, ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα
µπορούν να επεκτείνουν τις εργασίες τους και σε κράτη µη µέλη της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (Ε.Ε.). Η άδεια χορηγείται, εφόσον η επιχείρηση
αποδεικνύει ότι και µετά την προβλεπόµενη επέκταση των εργασιών της
πληροί τις περί περιθωρίου φερεγγυότητας διατάξεις του παρόντος και
εφόσον δηλώσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αν θα σχηµατίσει τα τεχνικά
αποθέµατα και το περιθώριο φερεγγυότητας στην Ελλάδα ή αν θα
καταθέσει εγγύηση, καθώς και το ύψος των ποσών που θα
χρησιµοποιήσει. Η άδεια χορηγείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
υποβολή των δικαιολογητικών. Στην περίπτωση εγκατάστασης στα ως άνω
κράτη, θα πρέπει µέσα σε εύλογο διάστηµα από τη χορήγηση της άδειας
να προσκοµίζει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τη σχετική άδεια του
κράτους υποδοχής."

     Οι ήδη λειτουργούσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενηµερώνουν το
Υπουργείο Εµπορίου για τις δραστηριότητες που ασκούν µέσω
υποκαταστηµάτων ή µε καθεστώς ελεύθερης παροχής σε τρίτες χώρες.

     Στην περίπτωση που οι παραπάνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν λάβει
την άδεια για την άσκηση του κλάδου 18 «Βοήθεια» η εποπτεία
επεκτείνεται επίσης στον έλεγχο των τεχνικών µέσων που διαθέτουν οι
επιχειρήσεις αυτές για την καλή εκτέλεση των εργασιών βοήθειας που
έχουν αναλάβει.

2.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 7, 8, 9, 17α, 17β και 17γ
του παρόντος, η εποπτεία διενεργείται και µε επιτόπου ελέγχους στα
γραφεία της ασφαλιστικής επιχείρησης.

     Το Υπουργείο Εµπορίου δύναται:
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Ν. 3746/09
Αρ. 48 παρ.1

Ν. 3746/09
Αρ. 48 παρ.2

α)    να συλλέγει πληροφορίες και να ενηµερώνεται για την κατάσταση της
επιχείρησης και το σύνολο των δραστηριοτήτων της εντός και εκτός
της Ελλάδας απαιτώντας την υποβολή εγγράφων σχετικών µε αυτή
τη δραστηριότητα. Προς τούτο συνεργάζεται και µε τις εποπτικές
αρχές των άλλων κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

β)   να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα και αναγκαία µέτρα ώστε αφ' ενός οι
δραστηριότητες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν
στην Ελλάδα να είναι σύµφωνες µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη -
µέλη, κατά περίπτωση, και κυρίως µε το πρόγραµµα δραστηριοτήτων
και αφετέρου να αποφευχθεί ή εξαλειφθεί κάθε ανωµαλία που θα
έθιγε τα συµφέροντα των ασφαλισµένων και

γ)   να απαιτεί την παροχή κάθε πληροφορίας σχετικής µε τις ασφαλιστικές
συµβάσεις που κατέχουν τα διαµεσολαβούντα πρόσωπα.

«3.  Οι  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  διαθέτουν  καλή  διοικητική  και λογιστική
οργάνωση και κατάλληλες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, θεσπίζουν δε
µε απόφαση του διοικητικού τους συµβουλίου εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί µε απόφασή της να ρυθµίζει κάθε ειδικό
θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια, που αφορά ενδεικτικά το περιεχόµενο, τις
διαδικασίες παρακολούθησης και τις πολιτικές, που µπορούν να
περιλαµβάνονται, στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων.»

«3α.Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί µε απόφασή της να θεσπίζει κανονισµό δεοντολογίας,
ο οποίος πρέπει να τηρείται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και το εν
γένει προσωπικό τους, όπως αυτό εξειδικεύεται στην εν λόγω απόφαση.
Κατ’ ελάχιστον, ο κανονισµός δεοντολογίας περιέχει κανόνες οι οποίοι
διασφαλίζουν ότι τα παραπάνω νοµικά και φυσικά πρόσωπα, ενεργούν
εντίµως, νοµίµως και µε την απαιτούµενη προσοχή και επιµέλεια κατά τη
διεξαγωγή των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων, διαθέτουν και
χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους πόρους και τις διαδικασίες που
απαιτούνται προς το συµφέρον των ασφαλισµένων και λαµβάνουν µέτρα
ώστε να αποτρέπουν τις συγκρούσεις συµφερόντων.»

4.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 52α παραγ. 7 και 42δ παρ. 10 του
παρόντος, στην περίπτωση ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία έχει λάβει
άδεια σε άλλο κράτος-µέλος και ασκεί δραστηριότητα στην Ελλάδα µέσω
υποκαταστήµατος, η εποπτική αρχή του κράτους καταγωγής της µπορεί,
αφού ενηµερώσει προηγουµένως το Υπουργείο Εµπορίου, να προβαίνει η
ίδια ή µέσω εντεταλµένων γι’ αυτό το σκοπό προσώπων, στην επιτόπια
εξακρίβωση των πληροφοριών που είναι  αναγκαίες για να διασφαλίζεται η
χρηµατοοικονοµική εποπτεία της επιχείρησης. Το Υπουργείο Εµπορίου
µπορεί να συµµετέχει στην εξακρίβωση αυτή.

5. ‘Οταν η Ελλάδα είναι το κράτος - µέλος υποκαταστήµατος ή ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει την έδρα της  σε
άλλο κράτος - µέλος, το Υπουργείο Εµπορίου, εάν κρίνει ότι η
δραστηριότητά της στην Ελλάδα βλάπτει την χρηµατοοικονοµική της
κατάσταση, ειδοποιεί την αρµόδια εποπτική αρχή του κράτους καταγωγής.

6.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Εθνικής Οικονοµίας  και  Εµπορίου,
µπορεί να καθορίζεται ο τρόπος επένδυσης του κεφαλαίου, των
αποθεµατικών και της ελεύθερης περιουσίας των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων του δηµοσίου τοµέα. Τα τεχνικά αποθέµατα των
επιχειρήσεων αυτών σχηµατίζονται και επενδύονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος".
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N. 3763/09
Αρ.33 παρ. 1

Ν. 3746/09
Αρ. 48 παρ.3

«Με αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
(ΕΠ.Ε.Ι.Α.) επιτρέπεται, τηρουµένης της διατάξεως του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγµατος, σε εξαιρετικές
οικονοµικές περιστάσεις και µετά από αίτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης, η
χρησιµοποίηση στοιχείων του ενεργητικού για την κάλυψη των τεχνικών
αποθεµάτων, άλλων από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου
8 του παρόντος, καθώς και παρέκκλιση από τις µεθόδους υπολογισµού που
ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 8 του παρόντος, από τους περιορισµούς
που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του παρόντος και τις
µεθόδους καθορισµού της υπεραξίας χρεογράφων και ακινήτων από τα
οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 17α του παρόντος. Ακόµη η
ΕΠ.Ε.Ι.Α. µε την απόφασή της αυτή θα θέτει κάθε φορά χρονικό περιορισµό
έως δύο (2) χρήσεων, κατά τις οποίες θα ισχύουν στην αιτούσα ασφαλιστική
επιχείρηση τα προηγούµενα εδάφια. Περαιτέρω, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. θα δύναται µε
την ανωτέρω απόφασή της να θέτει όρους και προϋποθέσεις υπό τους
οποίους και θα εφαρµόζονται οι ανωτέρω αναφερθείσες παρεκκλίσεις,
αιτιολογώντας την απόφασή της ανά περίπτωση, ενώ µπορεί να παρατείνει για
ένα ακόµη δίµηνο, χωρίς ειδική αιτιολογία, τους χρόνους υλοποίησης των
προγραµµάτων βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης και οικονοµικής
ανασυγκρότησης που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 17γ του
παρόντος διατάγµατος.»

«7.  Αντασφαλιστική  σύµβαση  που  συνάπτεται  από ασφαλιστική επιχείρηση
µε αντασφαλιστική επιχείρηση η οποία έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε την
Οδηγία 2005/68/ΕΚ ή µε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει
άδεια σύµφωνα µε την Οδηγία 73/239 ή την Οδηγία 2002/83/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου δεν δύναται να απορριφθεί
από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. για λόγους που συνδέονται άµεσα µε την οικονοµική
ευρωστία της αντισυµβαλλόµενης αντασφαλιστικής επιχείρησης ή της
ασφαλιστικής επιχείρησης.»

Ν. 3746/09
Αρ. 49

«Άρθρον 6α

Συµπληρωµατική χρηµατοοικονοµική εποπτεία ασφαλιστικών
και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός

ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού οµίλου

1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ασκεί συµπληρωµατική χρηµατοοικονοµική εποπτεία, µε τον
τρόπο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, στις κάτωθι περιπτώσεις :

α)   Σε  κάθε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική  επιχείρηση µε έδρα στην
Ελλάδα, η οποία είναι συµµετέχουσα επιχείρηση σε τουλάχιστον µία
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα στην Ε.Ε. και στον
Ε.Ο.Χ. αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης
χώρας.

β)  Σε κάθε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα στην
Ελλάδα, η µητρική επιχείρηση της οποίας είναι ασφαλιστική εταιρεία
χαρτοφυλακίου ή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης
χώρας.

γ)  Σε κάθε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα την
Ελλάδα, η µητρική επιχείρηση της οποίας είναι ασφαλιστική εταιρεία
χαρτοφυλακίου µεικτής δραστηριότητας.
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2. Κατά την άσκηση της συµπληρωµατικής χρηµατοοικονοµικής εποπτείας,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ανωτέρω, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δεν µπορεί να
εποπτεύει δια του παρόντος ατοµικώς την ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης
χώρας, την αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, την ασφαλιστική
εταιρεία χαρτοφυλακίου ή την ασφαλιστική εταιρία χαρτοφυλακίου
µεικτής δραστηριότητας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 11ου

Κεφαλαίου.

3. Κατά την άσκηση της συµπληρωµατικής χρηµατοοικονοµικής εποπτείας
λαµβάνονται υπόψη :

- συνδεδεµένες επιχειρήσεις µε την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση,

- συµµετέχουσες επιχειρήσεις στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση,

-  συνδεδεµένες   επιχειρήσεις   συµµετέχουσας  επιχείρησης   στην
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.

4. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ασκώντας τη συµπληρωµατική χρηµατοοικονοµική εποπτεία,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µπορεί να µην συνυπολογίζει
δεδοµένα και στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες,
όταν υπάρχουν νοµικά εµπόδια, µε την επιφύλαξη των άρθρων 6β (παρ.
5) και 6γ (παρ. 3).

5. Όταν ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα στην Ελλάδα µαζί
µε άλλη ή άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, που έχουν
έδρα στην Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ., έχουν σαν µητρική τους επιχείρηση την
ίδια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, αντασφαλιστική ή ασφαλιστική
επιχείρηση τρίτης χώρας ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου µεικτής
δραστηριότητας, οι αρµόδιες εποπτικές αρχές των εν λόγω κρατών –
µελών µπορούν να συµφωνήσουν ποια εξ αυτών θα ασκεί τη
συµπληρωµατική χρηµατοοικονοική εποπτεία.

6. Οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα στην Ελλάδα,
που υπόκεινται σε συµπληρωµατική εποπτεία, πρέπει να έχουν
αποτελεσµατικές διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων και συστήµατα
εσωτερικού ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων των ορθών διαδικασιών
λογιστικής και αναφορών, και να εφαρµόζουν µε συνέπεια τις διατάξεις
του 11ου Κεφαλαίου, ώστε αφ’ ενός να εντοπίζουν, να υπολογίζουν, να
παρακολουθούν και να ελέγχουν κατάλληλα τις συναλλαγές που
προβλέπονται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου και αφ’ ετέρου
να παράγουν και να παρουσιάζουν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α.  τα στοιχεία και τις
πληροφορίες που είναι σχετικές µε τους στόχους της συµπληρωµατικής
αυτής εποπτείας. Οι ανωτέρω διαδικασίες και συστήµατα ελέγχονται από
την ΕΠ.Ε.Ι.Α..

7. Επιτρέπεται οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών, αναγκαίων για τους
σκοπούς της συµπληρωµατικής χρηµατοοικονοικής εποπτείας, µεταξύ των
ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων µε έδρα στην Ελλάδα που
υπόκεινται στη συµπληρωµατική αυτή εποπτεία και των συνδεδεµένων και
των συµµετεχουσών επιχειρήσεών τους.

8. Σχετικά µε την πρόσβαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. στις αναγκαίες πληροφορίες για
την άσκηση της συµπληρωµατικής χρηµατοοικονοµικής εποπτείας ισχύουν
τα εξής :
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α)  Έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική µε την εποπτεία
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα στην Ελλάδα
που υπόκειται σε συµπληρωµατική χρηµατοοικονοµική εποπτεία.
Προς τούτο, µπορεί να απευθύνεται απευθείας στις ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, για να
εξασφαλίσει την κοινοποίηση των απαιτούµενων πληροφοριών, µόνο
όταν η ασφαλιστική ή αντασφαλισιτκή επιχείρηση δεν δίδει
πληροφορίες που της ζητούνται.

β)  Επίσης, µπορεί να διενεργεί στην Ελλάδα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 9 (παρ.4), επιτόπια εξακρίβωση των
πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο α’ ανωτέρω, µε την
επιφύλαξη του εδαφίου β’ της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου :
-  στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση που υπόκειται στη
συµπληρωµατική χρηµατοοικονοµική εποπτεία,

-  στις  θυγατρικές  επιχειρήσεις  αυτής  της  ασφαλιστικής  ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης,

- στις µητρικές επιχειρήσεις αυτής της ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης,

-  στις θυγατρικές επιχειρήσεις µιας µητρικής επιχείρησης αυτής της
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.

γ)  Όταν η ΕΠ.Ε.Ι.Α., κατά την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου,
επιθυµεί, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, να επαληθεύσει πληροφορίες
σχετικά µε επιχείρηση που έχει έδρα σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε.
και του Ε.Ο.Χ., η οποία είναι συνδεδεµένη ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση, θυγατρική επιχείρηση, µητρική
επιχείρηση ή θυγατρική επιχείρηση µιας µητρικής επιχείρησης της
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης που έχει έδρα την
Ελλάδα και υπόκειται στη συµπληρωµατική χρηµατοοικονοµική
εποπτεία, ζητά µε αίτησή της από την αρµόδια εποπτική αρχή του
άλλου κράτους – µέλους τη διενέργεια αυτής της επαλήθευσης.
Επίσης, όταν λαµβάνει αντίστροφα µία παρόµοια αίτηση, οφείλει στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων της να δώσει συνέχεια σε αυτήν, είτε
διενεργώντας η ίδια την επαλήθευση είτε επιτρέποντας στην άλλη
εποπτική αρχή να πραγµατοποιήσει την επαλήθευση.

δ)   Κατά την εφαρµογή του σηµείου γ’ ανωτέρω, η Αρµόδια Αρχή που
έχει υποβάλλει το αίτηµα, µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να
συµµετάσχει στον έλεγχο, όταν δεν το πραγµατοποιεί η ίδια.

9. Σχετικά µε τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών της Ε.Π.Ε.Ι.Α.
µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των κρατών – µελών της Ε.Ε. και του
Ε.Ο.Χ., για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα εξής :

α)  Η Ε.Π.Ε.Ι.Α., στην περίπτωση ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών
επιχειρήσεων µε έδρα στην Ελλάδα και οι οποίες συνδέονται
απευθείας ή εµµέσως ή έχουν κοινή συµµετέχουσα επιχείρηση µε
έδρα στα άλλα κράτη κοινοποιεί στις αρχές των άλλων κρατών –
µελών, εφόσον ζητηθούν µε αίτησή τους, όλες τις πληροφορίες που
θα επιτρέπουν ή που θα διευκολύνουν την άσκηση της εποπτείας
βάσει του παρόντος άρθρου, κοινοποιεί αυτοβούλως κάθε
πληροφορία που κρίνει απαραίτητη στις άλλες αρµόδιες εποπτικές
αρχές και συνεργάζεται στενά µε αυτές.

β)   Όταν µια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα την
Ελλάδα και είτε ένα πιστωτικό ίδρυµα, κατά την έννοια της Οδηγίας



24

2000/12/ΕΚ ή µια επιχείρηση επενδύσεων, κατά την έννοια της
Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, ή και τα δύο, συνδέονται απευθείας ή εµµέσως ή
έχουν κοινή συµµετέχουσα επιχείρηση, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. και οι αρχές που
έχουν δηµόσια εξουσία εποπτείας των άλλων αυτών επιχειρήσεων
συνεργάζονται στενά. Οι εν λόγω αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες,
που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, εποπτικών και ελεγκτικών, οι οποίες µπορούν να διευκολύνουν
την αποστολή τους, ειδικότερα στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

γ)   Οι πληροφορίες που συλλέγονται βάσει του παρόντος άρθρου, και
ειδικότερα οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµοδίων
εποπτικών αρχών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, υπόκεινται στο
επαγγελµατικό απόρρητο και στις διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο 115 του παρόντος διατάγµατος.

10.   Α) Η ΕΠ.Ε.Ι.Α., για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου,  ασκεί γενική
εποπτεία στις πράξεις (συναλλαγές) µεταξύ :

α.   Μιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα στην
Ελλάδα και :

i. µιας συνδεδεµένης επιχείρησης της ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης,

ii. µιας συµµετέχουσας επιχείρησης της ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης,

iii. µιας συνδεδεµένης επιχείρησης µιας συµµετέχουσας
επιχείρησης της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής
επιχείρησης.

β.  Μιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα στην
Ελλάδα και ενός φυσικού προσώπου που διαθέτει συµµετοχή :

i. στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε µια από
τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις της,

ii. σε συµµετέχουσα επιχείρηση της ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης,

iii. σε συνδεδεµένη επιχείρηση συµµετέχουσας επιχείρησης της
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.

Β)   Οι ανωτέρω πράξεις (συναλλαγές) αφορούν ιδιαιτέρως :
-    δάνεια,
-    εγγυήσεις και πράξεις εκτός ισολογισµού,
- στοιχεία που µπορούν να επιλεγούν για την κάλυψη του
περιθωρίου φερεγγυότητας,

-   επενδύσεις,
-   αντασφαλίσεις και αντεκχωρήσεις,
-   συµφωνίες περί επιµερισµού εξόδων.

Γ)  Οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα στην
Ελλάδα, που υπάγονται στη συµπληρωµατική χρηµατοοικονοµική
εποπτεία του παρόντος άρθρου, υποβάλλουν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α.
εκθέσεις, υπογεγραµµένες από τον Υπεύθυνο ∆ιοίκησης και
∆ιαχείρισης της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης του
άρθρου 55 του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος, όσον αφορά
στις πράξεις (συναλλαγές) που προβλέπονται στις υποπαραγράφους
Α και Β ανωτέρω. Η απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 17α παρ.
10 του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος αφορά και στις ανωτέρω
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εκθέσεις. Εάν µε βάση τις ανωτέρω εκθέσεις φαίνεται ότι
υπονοµεύεται ή ενδέχεται να υπονοµευθεί το περιθώριο
φερεγγυότητας και η εν γένει φερεγγυότητα της ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης, η  ΕΠ.Ε.Ι.Α. λαµβάνει τα ανάλογα
µέτρα, που αναφέρονται στο άρθρο 17γ παράγραφοι 4, 5 και 6 του
παρόντος διατάγµατος και ειδοποιεί τις ενδιαφερόµενες εποπτικές
αρχές των άλλων κρατών – µελών.

11. α)   Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παρ. 1α ανωτέρω στο παρόν
άρθρο, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. απαιτεί τη διεξαγωγή υπολογισµού της
προσαρµοσµένης φερεγγυότητας από τη συµµετέχουσα
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα στην Ελλάδα,
σύµφωνα µε το άρθρο 6β. Ο υπολογισµός της προσαρµοσµένης
φερεγγυότητας υποβάλλεται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπογεγραµµένος από
τον Υπεύθυνο ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης της ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης του άρθρου 55 του παρόντος
νοµοθετικού διατάγµατος. Η απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο
17α  παρ. 10 του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος αφορά και
στον ανωτέρω υπολογισµό.

β)    Οποιαδήποτε συνδεδεµένη επιχείρηση, συµµετέχουσα επιχείρηση ή
συνδεδεµένη επιχείρηση µιας συµµετέχουσας επιχείρησης
περιλαµβάνεται στον υπολογισµό που αναφέρεται στο εδάφιο (α)
ανωτέρω.

γ)  Εάν ο υπολογισµός του εδαφίου (α) ανωτέρω καταδείξει ότι η
προσαρµοσµένη φερεγγυότητα είναι αρνητική, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. λαµβάνει
τα ανάλογα µέτρα, που αναφέρονται στο άρθρο 17γ παράγραφοι 4,
5 και 6 του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος και ειδοποιεί τις
ενδιαφερόµενες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών – µελών.

12. α)    Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παρ. 1β ανωτέρω στο παρόν
άρθρο, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. πραγµατοποιεί συµπληρωµατική µέθοδο
εποπτείας σύµφωνα µε το άρθρο 6γ του παρόντος νοµοθετικού
διατάγµατος.

β) Στην ίδια ανωτέρω περίπτωση, στο σχετικό υπολογισµό
συµπεριλαµβάνονται όλες οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις της
ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της αντασφαλιστικής ή
ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, σύµφωνα µε τη µέθοδο
που προβλέπεται στο άρθρο 6γ του παρόντος νοµοθετικού
διατάγµατος.

γ)  Εάν, µε βάση τον ανωτέρω υπολογισµό, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. κρίνει ότι
υπονοµεύεται ή ενδέχεται να υπονοµευθεί το περιθώριο
φερεγγυότητας και η εν γένει φερεγγυότητα µιας ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα στην Ελλάδα θυγατρικής της
ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της αντασφαλιστικής ή της
ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, λαµβάνει τα ανάλογα
µέτρα, που αναφέρονται στο άρθρο 17γ παράγραφοι 4, 5 και 6 του
παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος.

13. α)   Κατά τη διαδικασία ελέγχου για την έκδοση άδειας λειτουργίας µιας
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης εφαρµόζονται οι αρχές
και οι µέθοδοι,  που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα
6β και 6γ, σε συµµετέχουσες επιχειρήσεις στην εν λόγω
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.
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β)  Όταν ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση συµµετέχει σε άλλες
επιχειρήσεις, εκτός ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών, τότε
εφαρµόζονται οι αρχές του παρόντος άρθρου και στον υπολογισµό
της προσαρµοσµένης φερεγγυότητας λαµβάνονται υπόψη οι αρχές
και οι κανόνες του άρθρου 6β και επιπλέον τα κάτωθι :

i. Στο αλγεβρικό άθροισµα της παραγράφου 1 (α, β, γ) του
άρθρου 6β του παρόντος :

∆εν λαµβάνονται υπόψη τυχόν αναγκαία περιθώρια
φερεγγυότητας (επάρκεια ιδίων κεφαλαίων) για τις επιχειρήσεις
αυτές, εκτός εάν πρόκειται  για : πιστωτικά ιδρύµατα της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄)
και της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ
(L.126/26.5.2000), επιχειρήσεις παροχής επικουρικών
τραπεζικών υπηρεσιών του άρθρου 2 του π.δ. 267/1995 (ΦΕΚ
149 Α΄) και της παραγράφου 23 του άρθρου 1 της Οδηγίας
2000/12/ΕΚ, επιχειρήσεις επενδύσεων των παραγράφων 3 και
17 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄) και της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ
(L.145/30.4.2004) και παράγραφος 4 του άρθρου 2 της
Οδηγίας 93/6/ΕΟΚ (L. 141/11.6.1993), χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 2076/1992,
της παραγράφου 22 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996, της
παραγράφου 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ και της
παραγράφου 7 του άρθρου 2 της Οδηγίας 93/6/ΕΟΚ, εταιρείες
διαχείρισης των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 3 του ν.
3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄) και της παραγράφου 2 του άρθρου
1α της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (L.375/31.12.1975) και µε την
επιφύλαξη της νοµοθεσίας για τη συµπληρωµατική εποπτεία
των Ο.Ε.Χ.∆. Τα αναγκαία περιθώρια φερεγγυότητας των
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, των επιχειρήσεων παροχής
επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών και των εταιρειών
διαχείρισης υπολογίζονται σύµφωνα µε το σηµείο ii) της
παραγράφου 2 του µέρους Ι του προσαρτήµατος Ι, της
Οδηγίας 2002/87/ΕΚ (L.35/11.2.2003) και µε τη συνεργασία
των Σχετικών Αρµόδιων Αρχών.

Λαµβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια (η εσωτερική λογιστική
αξία) των επιχειρήσεων αυτών ή η χρηµατιστηριακή τους αξία
εφόσον είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο.

ii. Η εξακρίβωση των ιδίων κεφαλαίων ή η χρηµατιστηριακή αξία
των επιχειρήσεων αυτών γίνεται µε τις προϋποθέσεις που
περιγράφονται στο άρθρο 17α του παρόντος διατάγµατος.

iii. Στην περίπτωση που δεν µπορεί να γίνει η εξακρίβωση του
σηµείου ii ανωτέρω, για τον υπολογισµό της προσαρµοσµένης
φερεγγυότητας λαµβάνεται υπόψη η παράγροφος 5 του
άρθρου 6β.

γ)    Όταν πρόκειται για υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ασφαλιστικών ή
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων µε έδρα σε τρίτη χώρα, τα οποία
λειτουργούν στην Ελλάδα και χρησιµοποιούν τα στοιχεία που
µπορούν να επιλέγουν για την κάλυψη του περιθωρίου
φερεγγυότητας και των τεχνικών αποθεµάτων για την απόκτηση
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συµµετοχών, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του παρόντος άρθρου, καθώς και
του άρθρου 6β.

14. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί, µε αίτησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να
ζητήσει την έναρξη διαδικασιών για τη διαπραγµάτευση συµφωνιών µε
µία ή περισσότερες τρίτες χώρες σχετικά µε τα µέσα άσκησης της
συµπληρωµατικής εποπτείας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει
το άρθρο 10α της Οδηγίας 98/78/ΕΚ (L.330/5.12.1998).»

«Άρθρον 6β

Ν. 3746/09
Αρ. 50

1. Ο υπολογισµός της προσαρµοσµένης φερεγγυότητας της συµµετέχουσας
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα την Ελλάδα που
προβλέπεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 6α γίνεται ως εξής :

α)  Υπολογίζεται το εξής άθροισµα :

i. των στοιχείων που µπορούν να επιλεγούν, σύµφωνα µε το
άρθρο 17α, για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας της
συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και

ii. του αναλογικού µεριδίου της συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης στα στοιχεία που µπορούν να
επιλεγούν, σύµφωνα µε το άρθρο 17α , για την κάλυψη του
περιθωρίου φερεγγυότητας της συνδεδεµένης ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης.

β)  Υπολογίζεται το εξής άθροισµα :

i. της λογιστικής αξίας, που περιλαµβάνεται στα βιβλία και τις
οικονοµικές καταστάσεις της συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης, της συνδεδεµένης ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης,

ii. του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας, σύµφωνα µε το
άρθρο 17α, της συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής
επιχείρησης και

iii. του αναλογικού µεριδίου του αναγκαίου περιθωρίου
φερεγγυότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 17α, της συνδεδεµένης
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.

γ) Η διαφορά του αθροίσµατος, που υπολογίζεται σύµφωνα µε την
περίπτωση β’ ανωτέρω, από το άθροισµα, που υπολογίζεται σύµφωνα
µε την περίπτωση α΄ ανωτέρω, αποτελεί το ποσό της
προσαρµοσµένης φερεγγυότητας της συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης.

δ) Όταν η συµµετοχή στη συνδεδεµένη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση συνιστά, εν όλω ή εν µέρει, µία έµµεση κυριότητα
(ιδιοκτησία), τότε το στοιχείο i της περίπτωσης β’ ανωτέρω
περιλαµβάνει την αξία της έµµεσης κυριότητας, λαµβάνοντας υπόψη
τα σχετικά διαδοχικά συµφέροντα. Τα στοιχεία ii της περίπτωσης α΄
ανωτέρω και iii της περίπτωσης β’ ανωτέρω περιλαµβάνουν τα
αντίστοιχα αναλογικά µερίδια των στοιχείων που µπορούν να
επιλεγούν για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας της
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συνδεδεµένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και του
αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας της συνδεδεµένης
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης αντιστοίχως.

2. Για  τον υπολογισµό, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ισχύουν τα
εξής :

α) Αναλογικό µερίδιο σηµαίνει την αναλογία του εγγεγρααµµένου
κεφαλαίου των οικείων συνδεδεµένων επιχειρήσεων, το οποίο ανήκει,
απευθείας ή εµµέσως, στη συµµετέχουσα ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση.

β) Όταν πρόκειται για συνδεδεµένη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση που είναι θυγατρική και έχει έλλειµµα φερεγγυότητας,
λαµβάνεται υπόψη το συνολικό έλλειµµα φερεγυότητας της
θυγατρικής, ήτοι λαµβάνεται υπόψη ολόκληρο το αναγκαίο περιθώριο
φερεγγυότητας της θυγατρικής. Στην περίπτωση όµως, που η
ανωτέρω θυγατρική ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση έχει
και αυτή θυγατρική µία άλλη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση, τότε µεταξύ των δύο τελευταίων θυγατρικών
επιχειρήσεων ισχύει η αρχή της αναλογικότητας.

γ) ∆εν περιλαµβάνονται τα ακόλουθα ποσά, εφόσον δεν έχουν ήδη
αφαιρεθεί :

i. Η αξία τυχόν περιουσιακών στοιχείων της συµµετέχουσας
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, τα οποία
αντιπροσωπεύουν τη χρηµατοδότηση στοιχείων επιλέξιµων για
την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας µίας συνδεδεµένης
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.

ii. Η αξία τυχόν περιουσιακών στοιχείων συνδεδεµένης
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, τα οποία
αντιπροσωπεύουν τη χρηµατοδότηση στοιχείων επιλέξιµων για
την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας της συµµετέχουσας
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.

iii. Η αξία τυχόν περιουσιακών στοιχείων µίας ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης συνδεδεµένης της συµµετέχουσας
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία
αντιπροσωπεύει τη χρηµατοδότηση στοιχείων επιλέξιµων για την
κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας οποιασδήποτε άλλης
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης συνδεδεµένης της
συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.

iv. Τυχόν εγγεγραµµένα άλλα µη καταβεβληµένα κεφάλαια της
συνδεδεµένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, που
συνιστούν δυνάµει υποχρέωση εκ µέρους της συµµετέχουσας
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.

v. Τυχόν εγγεγραµµένα άλλα µη καταβεβληµένα κεφάλαια της
συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης,
που συνιστούν δυνάµει υποχρέωση εκ µέρους µίας
συνδεδεµένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.

vi. Τυχόν εγγεγραµµένα άλλα µη καταβεβληµένα κεφάλαια µίας
συνδεδεµένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, που
συνιστούν δυνάµει υποχρέωση εκ µέρους άλλης συνδεδεµένης
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης της ίδιας
συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.

δ) Όταν δεν υπάρχουν κεφαλαιακοί δεσµοί µεταξύ ορισµένων
επιχειρήσεων σε έναν ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό όµιλο, η
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ΕΠ.Ε.Ι.Α. καθορίζει ποιο αναλογικό µερίδιο πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη.

3. α) Κατά τον υπολογισµό, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη στοιχεία επιλέξιµα για την
κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας τα οποία προκύπτουν από
την αµοιβαία χρηµατοδότηση µεταξύ της (συµµετέχουσας)
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και :

-    µίας συνδεδεµένης επιχείρησης,
-    µίας συµµετέχουσας επιχείρησης,
-    άλλης συνδεδεµένης επιχείρησης οποιασδήποτε των
     συµµετεχουσών επιχειρήσεων.

 β) Επιπλέον, δεν λαµβάνονται υπόψη στοιχεία επιλέξιµα για την κάλυψη
του περιθωρίου φερεγγυότητας µίας συνδεδεµένης ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης, όταν τα στοιχεία αυτά έχουν προκύψει
από αµοιβαία χρηµατοδότηση µε άλλη επιχείρηση συνδεδεµένη µε
την πρώτη (συνδεδεµένη) ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.

γ) Ειδικότερα, αµοιβαία χρηµατοδότηση υπάρχει όταν µία ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεµένες
επιχειρήσεις της, κατέχει µετοχές (συµµετοχή) σε ή χορηγεί δάνεια
προς άλλη επιχείρηση, η οποία απευθείας ή εµµέσως κατέχει στοιχείο
επιλέξιµο για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας των
πρώτων επιχειρήσεων.

4. Σχετικά µε τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις
ενδιάµεσες ασφαλιστικές εταιρίες χαρτοφυλακίου, που είναι
συνδεδεµένες επιχειρήσεις και λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της
προσαρµοσµένης φερεγγυότητας της συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ανωτέρω,
ισχύουν τα εξής :

α) Όταν η (συµµετέχουσα) ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση
έχει περισσότερες από µια συνδεδεµένες ασφαλιστικές ή
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ο υπολογισµός της προσαρµοσµένης
φερεγγυότητας πραγµατοποιείται µε την ενσωµάτωση καθεµίας από
αυτές τις συνδεδεµένες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

β) Σε περίπτωση διαδοχικών συµµετοχών, όπως όταν µία ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση συµµετέχει σε άλλη ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση, η οποία επίσης συµµετέχει σε άλλη
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ο υπολογισµός της
προσαρµοσµένης φερεγγυότητας πραγµατοποιείται στο επίπεδο κάθε
συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, η
οποία έχει τουλάχιστον µία συνδεδεµένη ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση.

γ) i. Μπορεί να µην πραγµατοποιηθεί υπολογισµός προσαρµοσµένης
φερεγγυότητας µίας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης
µε έδρα την Ελλάδα :

- εάν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα την Ελλάδα και εφόσον
αυτή η συνδεδεµένη επιχείρηση έχει ληφθεί υπόψη στον
υπολογισµό της προσαρµοσµένης φερεγγυότητας της
συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.
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- εάν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση µιας ασφαλιστικής εταιρείας
χαρτοφυλακίου µε έδρα στην Ελλάδα και εφόσον αυτή η
ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου και αυτή η συνδεδεµένη
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση λαµβάνονται υπόψη
κατά τον υπολογισµό που πραγµατοποιείται.

- εάν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης  ή ασφαλιστικής εταιρίας
χαρτοφυλακίου µε έδρα σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε. και
του Ε.Ο.Χ., εφόσον η ΕΠ.Ε.Ι.Α.  και η αρµόδια εποπτική αρχή
του άλλου κράτους – µέλους συµφωνήσουν να ανατεθεί στην
αρµόδια εποπτική αρχή του άλλου κράτους – µέλους η άσκηση
της συµπληρωµατικής χρηµατοοικονοµικής εποπτείας.

ii. Σε καθεµία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η απαλλαγή µπορεί
να δοθεί µόνον εφόσον προσκοµισθούν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. ικανές
αποδείξεις ότι τα στοιχεία που είναι επιλέξιµα για την κάλυψη
των περιθωρίων φερεγγυότητας των ασφαλιστικών ή
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στον
υπολογισµό είναι καταλλήλως κατανεµηµένα µεταξύ των
επιχειρήσεων αυτών.

 δ) Στην  περίπτωση  που  η (συµµετέχουσα)  ασφαλιστική  ή
αντασφαλιστική επιχείρηση έχει µία συνδεδεµένη ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε.
και του Ε.Ο.Χ. στον υπολογισµό µπορεί να ληφθεί υπόψη η
κατάσταση φερεγγυότητας της συνδεδεµένης ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης όπως έχει εκτιµηθεί από την αρµόδια
εποπτική αρχή του άλλου κράτους – µέλους.

ε) Όταν η (συµµετέχουσα) ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση
έχει συµµετοχή σε ασφαλιστική ή σε αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας µέσω
ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, λαµβάνεται υπόψη στον
υπολογισµό η κατάσταση της ενδιάµεσης ασφαλιστικής εταιρίας
χαρτοφυλακίου. Για τις ανάγκες αποκλειστικά αυτού του
υπολογισµού, ο οποίος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις γενικές
αρχές και µεθόδους που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, η εν λόγω
ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου αντιµετωπίζεται σαν να
επρόκειτο για ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε αναγκαίο
περιθώριο φερεγγυότητας µηδέν και µε στοιχεία επιλέξιµα για την
κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας αυτά που προβλέπονται στο
άρθρο 17α.

 στ) i. Όταν η (συµµετέχουσα) ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση έχει µια συνδεδεµένη ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα σε τρίτη χώρα, η τελευταία
αυτή επιχείρηση αντιµετωπίζεται, για τον αποκλειστικό σκοπό
του υπολογισµού, κατά τρόπο ανάλογο µε συνδεδεµένη
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα στην Ε.Ε.
και στον Ε.Ο.Χ.

ii. Ωστόσο, όταν η τρίτη χώρα, στην οποία η συνδεδεµένη
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση έχει την έδρα της,
της επιβάλλει υποχρέωση άδειας, καθώς και υποχρέωση
κατάστασης φερεγγυότητας τουλάχιστον συγκρίσιµης προς
εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 17α, τότε µπορεί να ληφθεί
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     υπόψη η εν λόγω επιχείρηση στον υπολογισµό µε βάση το
αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας και τα επιλέξιµα στοιχεία
για την κάλυψη αυτού, όπως καθορίζονται από την τρίτη χώρα.

5.    Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, όταν κατά τον υπολογισµό της
προσαρµοσµένης φερεγγυότητας της συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης δεν υπάρχουν για οποιονδήποτε λόγο
πληροφορίες σχετικά µε µια συνδεδεµένη επιχείρηση µε έδρα στην Ε.Ε.
και στον Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτη χώρα, αφαιρείται η λογιστική αξία ης
συνδεδεµένης επιχείρησης, που είναι καταχωρηµένη στα βιβλία και στις
οικονοµικές καταστάσεις της συµµετέχουσας ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης, από τα επιλέξιµα στοιχεία για την κάλυψη
του προσαρµοσµένου περιθωρίου φερεγγυότητας. Στην περίπτωση αυτή
τα µη πραγµατοποιηθέντα (ρευστοποιηθέντα) κέρδη που συνδέονται µε
τη συµµετοχή αυτή δεν επιτρέπονται ως επιλέξιµο στοιχείο κατά την
κάλυψη του περιθωρίου προσαρµοσµένης φερεγγυότητας.»

Άρθρον 6γ

Ν. 3746/09
Αρ. 51 παρ.1

Ν. 3746/09
Αρ. 51 παρ.2

1. α. Ο υπολογισµός που προβλέπεται, στο άρθρο 6α (παράγ. 12), ο οποίος
πρέπει να είναι ανάλογος προς αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 6β,
πραγµατοποιείται στο επίπεδο της ασφαλιστικής εταιρείας
χαρτοφυλακίου, της αντασφαλιστικής επιχείρησης, ή της ασφαλιστικής
επιχείρησης µε έδρα σε Τρίτη χώρα.

   β. Η αναλογία υπολογισµού που προβλέπεται στο εδάφιο α ανωτέρω,
συνίσταται στην εφαρµογή των γενικών αρχών και µεθόδων, που
προβλέπονται στο άρθρο 6β, στο επίπεδο της ασφαλιστικής εταιρείας
χαρτοφυλακίου, της αντασφαλιστικής επιχείρησης ή της ασφαλιστικής
επιχείρησης µε έδρα σε τρίτη χώρα.

 « γ. Για τον αποκλειστικό σκοπό του ανωτέρω υπολογισµού, η µητρική
επιχείρηση, που αναφέρεται στα εδάφια α΄ και β΄ ανωτέρω, θεωρείται
ως ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση που υπόκειται :

- Σε µηδέν αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας, όταν πρόκειται για
ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου.

- Σε αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο
6β (παραγ. 4 εδαφ. στ΄), όταν πρόκειται για ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα σε τρίτη χώρα.

- Στις ίδιες προϋποθέσεις µε εκείνες, που ορίζονται στο άρθρο 17α,
όσον αφορά τα στοιχεία που είναι επιλέξιµα για την κάλυψη του
περιθωρίου φερεγγυότητας.»

2. Για τον υπολογισµό, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω και
γενικώς για την συµπληρωµατική µέθοδο χρηµατοοικονοµικής εποπτείας,
που αναφέρεται στο άρθρο 6α (παραγ. 12), ισχύουν τα εξής :

«α) Στην περίπτωση που µια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε
έδρα στην Ελλάδα µαζί µε άλλη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση ή άλλες µε έδρα στην Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ. είναι
θυγατρικές ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, αντασφαλιστικής
επιχείρησης ή ασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα σε τρίτη χώρα, η
ΕΠ.Ε.Ι.Α. µαζί µε τις άλλες αρµόδιες εποπτικές αρχές εξασφαλίζουν τη
συνεπή εφαρµογή της µεθόδου που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.
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β) Για µια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα στην
Ελλάδα µπορεί να µην πραγµατοποιηθεί ο υπολογισµός που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω :
- Εάν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα στην Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ.
και έχει συµπεριληφθεί στον υπολογισµό που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 ανωτέρω για την άλλη επιχείρηση.

- Εάν αυτή και µια ή περισσότερες άλλες ασφαλιστικές ή
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα στην Ελλάδα έχουν ως
µητρική τους επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρία
χαρτοφυλακίου αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική
επιχείρηση µε έδρα σε τρίτη χώρα και αυτή έχει ληφθεί υπόψη
στον υπολογισµό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω
για µία από αυτές τις άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις.

- Εάν αυτή και µία ή περισσότερες άλλες ασφαλιστικές ή
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα στην Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ.
έχουν ως µητρική τους επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρεία
χαρτοφυλακίου, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική
επιχείρηση µε έδρα τρίτη χώρα και έχει συναφθεί συµφωνία κατά
το άρθρο 6α παράγραφος 5, µε την οποία η άσκηση
συµπληρωµατικής χρηµατοοικονοµικής εποπτείας που αναφέρεται
στο παρόν άρθρο ανατίθεται στην αρµόδια εποπτική αρχή άλλου
κράτους – µέλους.»

γ)  Στην περίπτωση διαδοχικών συµµετοχών, όπως όταν µια ασφαλιστική
εταιρεία χαρτοφυλακίου ή µία αντασφαλιστική επιχείρηση ανήκει σε
άλλη ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, αντασφαλιστική
επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα σε τρίτη χώρα, ο
υπολογισµός που προβλέπεται στην παραγ. 1 ανωτέρω µπορεί να
εφαρµοσθεί µόνο στο επίπεδο της βασικής µητρικής επιχείρησης της
ασφαλιστικής επιχείρησης µε έδρα στην Ελλάδα, η οποία είναι µια
ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, µια αντασφαλιστική επιχείρηση
ή µια ασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα σε τρίτη χώρα.

3.  Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου λαµβάνεται υπόψη και το άρθρο
6β (παραγ. 5).

Άρθρον 6δ

Π.∆. 332/03
Αρ. 3
Ν. 3746/09
Αρ. 52

1. Αποφάσεις των άλλων κρατών – µελών για τη λήψη µέτρων εξυγίανσης
παράγουν πλήρη αποτελέσµατα στην Ελλάδα.
«Αντίστοιχα τα, κατά το άρθρο 2α εδάφιο λ΄ του παρόντος, µέτρα
εξυγίανσης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και των
υποκαταστηµάτων της σε άλλα κράτη – µέλη, τα οποία λαµβάνονται από
την ΕΠ.Ε.Ι.Α. σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, παράγουν πλήρη
αποτελέσµατα στα άλλα κράτη – µέλη».

Η λήψη µέτρων εξυγίανσης δεν εµποδίζει την έναρξη διαδικασιών
εκκαθάρισης.

2. Εφαµοστέο δίκαιο στη λήψη των µέτρων εξυγίανσης είναι το ελληνικό µε
την επιφύλαξη των άρθρων 9β και 12β του παρόντος.
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Άρθρον 7

Ν. 3746/09
Αρ. 53 παρ.1

Ν. 3746/09
Αρ. 53 παρ.3

Ν. 3746/09
Αρ. 53 παρ.2

Ν. 3746/09
Αρ. 53 παρ.4

«1.  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα, υποχρεούνται να
σχηµατίζουν και να διατηρούν σε συνεχή βάση επαρκή τεχνικά
αποθέµατα για το σύνολο των ασφαλίσεων που συνάπτουν και των
αντασφαλίσεων που αναλαµβάνουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στα άλλα
κράτη – µέλη µέσω υποκαταστηµάτων ή µε καθεστώς ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών. Για τις ασφαλίσεις που συνάπτουν σε τρίτες χώρες
οι ανωτέρω ασφαλιστικές επιχειρήσεις σχηµατίζουν τεχνικά αποθέµατα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν υπόκεινται σε
αντίστοιχη υποχρέωση σχηµατισµού στην τρίτη χώρα.»

2.    Τα τεχνικά αποθέµατα είναι τα εξής :

Α.  Τεχνικά αποθέµατα ασφαλίσεων κατά ζηµιών :

α)  Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων : Περιλαµβάνει το ποσό
των καταχωρηθέντων (εγεγραµµένων) ακαθαρίστων ασφαλίστρων
«του στοιχ. κβ» του άρθρου 2α του παρόντος, που πρέπει να
καταλογισθούν στο επόµενο ή στα επόµενα οικονοµικά έτη για να
καλύψουν τις προβλεπόµενες ζηµίες και έξοδα για την περίοδο από
το κλείσιµο του ισολογισµού µέχρι τη λήξη της περιόδου για την
οποία έχουν καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα.

β)   Απόθεµα κινδύνων σε ισχύ : Πρόβλεψη επί πλέον του αποθέµατος
µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων, η οποία σχηµατίζεται στο κλείσιµο
του ισολογισµού, όταν το απόθεµα µη δεδουλευµένων
ασφαλίστρων, συµπεριλαµβανοµένων και των απαιτητών
(εισπρακτέων) ασφαλίστρων, δεν επαρκεί για την κάλυψη των
προβλεποµένων ζηµιών και εξόδων των ασφαλιστηρίων που είναι σε
ισχύ κατά το κλείσιµο του ισολογισµού.

γ)  Απόθεµα εκκρεµών ζηµιών : Πρόβλεψη για τις υποχρεώσεις της
ασφαλιστικής επιχείρησης για ζηµιές που δεν εξοφλήθηκαν είτε
έχουν αναγγελθεί είτε όχι «κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού του
αποθέµατος», περιλαµβανοµένων και των εξόδων διακανονισµού
αυτών των ζηµιών.

«Το απόθεµα εκκρεµών ζηµιών καταχωρείται υποχρεωτικά
ξεχωριστά για κάθε περίπτωση επί τη βάσει των εξόδων που
αναµένεται να προκύψουν, η δε επάρκειά του πιστοποιείται µε τη
χρήση αναλογιστικών – στατιστικών µεθόδων.»

Όταν η διαφορά µεταξύ :

- του ύψους του αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών στην αρχή της
οικονοµικής χρήσης για ζηµιές που καταλογίσθηκαν στις
προηγούµενες χρήσεις και

- των πληρωθεισών ζηµιών κατά την διάρκεια της χρήσης για
ζηµίες που καταλογίσθησαν στις προηγούµενες χρήσεις καθώς
και του ύψους του αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών για τις
ανωτέρω καταλογισθείσες ζηµίες στο τέλος της χρήσης είναι
σηµαντική, θα εµφανίζεται στο προσάρτηµα των οικονοµικών
καταστάσεων και θα αναλύεται ανά χρήση, κατά κατηγορία και
ποσό.
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Π.∆. 288/02
Αρ.5 παρ. 1

Ν. 3746/09
Αρ. 53 παρ.2

Ν. 3746/09
Αρ. 53 παρ.2

Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο
χρόνος εφαρµογής και ο τρόπος κάλυψης της ως άνω
προκύπτουσας διαφοράς.

δ)  Απόθεµα εξισορρόπησης : Σχηµατίζεται επί πλέον των τεχνικών
αποθεµάτων υπό στοιχεία α, β, γ, ανωτέρω κατά το κλείσιµο των
οικονοµικών καταστάσεων στον κλάδο 14 “Πιστώσεις” µε σκοπό να
αντισταθµίσει οποιαδήποτε τεχνική ζηµιά ή το ανώτερο από το µέσο
ποσοστό ασφαλιστικών αποζηµιώσεων που θα προκύψει σ΄ αυτό
τον κλάδο σε οποιαδήποτε µελλοντική εταιρική χρήση.

ε)    Μαθηµατικό απόθεµα γήρατος : Υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ.
2 περιπτ. Βδi) πρώτη πρόταση του παρόντος άρθρου και
σχηµατίζεται όταν οι κλάδοι 1 “Ατυχήµατα” ή και 2 “Ασθένειες” του
άρθρου 13 Παρ. 1 του παρόντος, υπόκεινται σε διαχείριση παρόµοια
µε τον κλάδο ζωής σύµφωνα µε το άρθρο 17α παρ. 7 του παρόντος.
Στην περίπτωση αυτή δεν σχηµατίζεται το απόθεµα του στοιχ. β
ανωτέρω.

    «στ)  Για τον υπολογισµό των τεχνικών αποθεµάτων των στοιχείων β, γ
και δ ανωτέρω, όταν απαιτούνται στατιστικές µέθοδοι,
χρησιµοποιούνται τα ακαθάριστα δεδουλευµένα ασφάλιστρα των
στοιχείων κδ και κζ του άρθρου 2α.»

Β.  Τεχνικά αποθέµατα ασφαλίσεων ζωής :

α)  Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων : Όπως περιγράφεται
στην παρ. 2 περιπτ. Α στοιχ. α ανωτέρω. Απαιτείται για τους
κλάδους Ι, ΙΙ, IV, VI, IX της παραγράφου 2 «ασφαλίσεις ζωής» του
άρθρου 13 του παρόντος. Στο ανωτέρω απόθεµα περιλαµβάνεται
και η αναλογιστική παρούσα αξία των εξόδων, που περιλαµβάνονται
στα ενιαία ασφάλιστρα, «κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού του
αποθέµατος» για τα συµβόλαια που έχουν εκδοθεί µε ενιαίο
ασφάλιστρο και είναι σε ισχύ κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία.

β)   Απόθεµα κινδύνων σε ισχύ : Όπως περιγράφεται στην παρ. 2 περιπτ.
Α στοιχ. β ανωτέρω. Απαιτείται για τις ασφαλίσεις του κλάδου Ι.3
(συµπληρωµατικές ασφαλίσεις) καθώς και για τις ασφαλίσεις του
κλάδου IV2 της παραγ. 2 «ασφαλίσεις ζωής» όταν για τους κλάδους
αυτούς δεν σχηµατίζονται µαθηµατικά αποθέµατα του στοιχ. δi
κατωτέρω.

γ)  Απόθεµα εκκρεµών ζηµιών : Πρόβλεψη για τις υποχρεώσεις της
ασφαλιστικής επιχείρησης για ζηµιές που δεν εξοφλήθηκαν είτε
έχουν αναγγελθεί είτε όχι «κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού του
αποθέµατος», στην οποία περιλαµβάνονται και τα έξοδα
διακανονισµού αυτών των ζηµιών. Απαιτείται για τις ασφαλίσεις
κλάδων I, II, IV, VI και IX της παρ. 2 “ασφαλίσεις ζωής” του άρθρου
13 του παρόντος. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2Αγ του παρόντος
άρθρου ισχύει για τους κλάδους 13 και IV2 της παρ. 2 «ασφαλίσεις
ζωής» του άρθρου 13 του παρόντος, όταν για τους κλάδους αυτούς
δεν σχηµατίζονται µαθηµατικά αποθέµατα.

δ)   i)  Μαθηµατικό απόθεµα : Η διαφορά µεταξύ της εκτιµούµενης
αναλογιστικώς παρούσας αξίας των µελλοντικών υποχρεώσεων
της ασφαλιστικής επιχείρησης και της εκτιµούµενης
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αναλογιστικώς παρούσας αξίας των µελλοντικών οφειλοµένων
ασφαλίστρων κινδύνων. Απαιτείται για τις ασφαλίσεις κλάδων I,
II, IV, VI και IX της παρ. 2 “ασφαλίσεις ζωής” του άρθρου 13
του παρόντος.

ii)    Μαθηµατικό απόθεµα για τις ασφαλίσεις κλάδων VII2 και VIII
της παραγράφου 2 “ασφαλίσεις ζωής” του άρθρου 13 του
παρόντος : Περιλαµβάνει το πιστωτικό υπόλοιπο του
λογαριασµού διαχειρίσεως των οµαδικών συνταξιοδοτικών
κεφαλαίων και των οµαδικών προγραµµάτων πρόνοιας.

iii)   Μαθηµατικό απόθεµα για τις ασφαλίσεις κλάδου ΙΙΙ της παρ. 2
«ασφαλίσεις ζωής» του άρθρου 13 του παρόντος :

Πρόβλεψη που σχηµατίζεται για να καλύψει υποχρεώσεις που
συνδέονται µε επενδύσεις (unit-linked contracts). Η αξία των
υποχρεώσεων ή η απόδοση αυτών προσδιορίζεται µέσω
αναφοράς στις επενδύσεις των οποίων τον κίνδυνο φέρει ο
αντισυµβαλλόµενος ή µέσω αναφοράς σε δείκτες χρεωγράφου
ή σε άλλη αξία. Στο ανωτέρω µαθηµατικό απόθεµα
περιλαµβάνεται και το απόθεµα του κλάδου V της Παρ. 2
«ασφαλίσεις ζωής» του άρθρου 13 του παρόντος.*

ε)    Απόθεµα για συµµετοχή στα τεχνικά κέρδη ή στις αποδόσεις και για
επιστροφές : Απαιτείται για τις ασφαλίσεις κλάδων I, II, IV, VI και IX
της παρ. 2 “ασφαλίσεις ζωής” του άρθρου 13 του παρόντος. Η
πρόβλεψη αυτή περιλαµβάνει ποσά τα οποία προορίζονται για τους
ασφαλισµένους ή τους αντισυµβαλλόµενους ή τους δικαιούχους
ασφαλιστηρίων συµβολαίων υπό την µορφή συµµετοχής στα
τεχνικά κέρδη, στις αποδόσεις καθώς και στις επιστροφές µε βάση
του όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων.

      Όταν τα καταλογιστέα ποσά τόσο για συµµετοχές όσο και για
επιστροφές είναι σηµαντικά θα εµφανίζονται ξεχωριστά στο
προσάρτηµα.

στ)  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν ασφαλίσεις ζωής δύνανται
να σχηµατίζουν επί πλέον τεχνικό απόθεµα για τα ασφαλιστικά
εκείνα προγράµµατα, που λόγω χρήσης του Γαλλικού Πίνακα
Θνησιµότητας PM60/64 ΜΚΗ σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση
Κ4-4381/79 (Φ.Ε.Κ./ΤΑΕ – ΕΠΕ 3434/8.11.1979), απαιτείται η
δηµιουργία προσθέτου Τεχνικού αποθέµατος.

       Η δικαιολόγηση καθώς και ο τρόπος σχηµατισµού και καταχώρησης
του επί πλέον τεχνικού αποθέµατος πρέπει να αναφέρεται στο
«βιβλίο τεχνικών σηµειωµάτων και γενικών και ειδικών όρων».

       Το ύψος του πρόσθετου τεχνικού αποθέµατος πρέπει να αναφέρεται
χωριστά στη χορηγούµενη βεβαίωση των µαθηµατικών αποθεµάτων
από τον αναλογιστή.*

     «ζ)    Για τον υπολογισµό των τεχνικών αποθεµάτων των στοιχείων β και
γ ανωτέρω, όταν απαιτούνται στατιστικές µέθοδοι,
χρησιµοποιούνται τα ακαθάριστα δεδουλευµένα ασφάλιστρα των
στοιχείων κδ και κζ του άρθρου 2α.»
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3. Τα τεχνικά αποθέµατα για το σύνολο των ασφαλιστικών κινδύνων
σχηµατίζονται από τους πρωτασφαλιστές.

4. Τα τεχνικά αποθέµατα αντικρύζονται από ισοδύναµα ή εκφρασµένα στο
ίδιο νόµισµα περιουσιακά στοιχεία.

Α.  Για την εφαρµογή της αρχής της νοµισµατικής αντιστοιχίας σε
περίπτωση ασφαλίσεων κατά ζηµιών ισχύουν τα ακόλουθα :

α)   Οι υποχρεώσεις ασφαλιστικής επιχείρησης θεωρούνται απαιτητές στο
νόµισµα του ασφαλίσµατος. Εάν τούτο δεν ορίζεται, οι υποχρεώσεις
της ασφαλιστικής επιχείρησης θεωρούνται απαιτητές στο νόµισµα
της χώρας όπου βρίσκεται ο κίνδυνος ή κατ’ επιλογήν της
ασφαλιστικής επιχείρησης στο νόµισµα των ασφαλίστρων, εφόσον
συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν την επιλογή αυτή. Αυτό µπορεί
να συµβεί αν, ήδη από την σύναψη της σύµβασης φαίνεται πιθανό
ότι µια ασφαλιστική ζηµιά θα πληρωθεί όχι στο νόµισµα της χώρας
όπου βρίσκεται ο κίνδυνος αλλά στο νόµισµα των ασφαλίστρων.

β)  Κατά παρέκκλιση του προηγουµένου εδαφίου, ασφαλιστική
επιχείρηση µπορεί να καταβάλει το ασφάλισµα στο νόµισµα που της
υπαγορεύει η πείρα της ή στο νόµισµα της χώρας εγκατάστασής της
στην περίπτωση :
- ασφαλιστικών συµβάσεων που καλύπτουν κινδύνους των
κλάδων 4, 5, 6, 7, 11, 12 και 13 (µόνο αστική ευθύνη
παραγωγών), της παραγράφου 1 «ασφαλίσεις ζηµιών» του
άρθρου 13 του παρόντος και

- ασφαλιστικών συµβάσεων που καλύπτουν κινδύνους των λοιπών
κλάδων της παραγράφου 1 «ασφαλίσεις ζηµιών» του άρθρου 13
του παρόντος, εφόσον το επιβάλλει η φύση των κινδύνων.

γ)    Παρά τις προβλέψεις των προηγούµενων εδαφίων α και β, µετά την
επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, το ασφάλισµα θεωρείται
απαιτητό στο νόµισµα που καθορίστηκε µε δικαστική απόφαση ή
στο νόµισµα που συµφωνούν ασφαλιζόµενος και ασφαλιστική
επιχείρηση. Επίσης, όταν η ασφαλιστική ζηµία αποτιµάται σε
νόµισµα που εκ των προτέρων γνωρίζει η ασφαλιστική επιχείρηση,
αλλά που είναι διαφορετικό από το νόµισµα που προκύπτει από την
εφαρµογή των προηγούµενων µεθόδων, η ασφαλιστική επιχείρηση
µπορεί να θεωρεί τις υποχρεώσεις της απαιτητές στο νόµισµα αυτό.

δ) Ασφαλιστική επιχείρηση δεν υποχρεούται να καλύπτει µε
νοµισµατικώς αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία ποσοστό µέχρι και
20% των υποχρεώσεών της σε συγκεκριµένο νόµισµα.

ε) Ασφαλιστική επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση
νοµισµατικής αντιστοιχίας για τις υποχρεώσεις της σε ένα νόµισµα,
εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν το 7% των υποχρεώσεών της σε
όλα τα άλλα νοµίσµατα κρατών – µελών.

      Εάν απαιτείται νοµισµατική αντιστοιχία σε δραχµές, σε Ιρλανδικές
λίρες ή σε Πορτογαλικά εσκούδος, το ποσό που απαλλάσσεται από
την υποχρέωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ECU
κατά τη διάρκεια περιόδου που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 1998.

      Εάν απαιτείται νοµισµατική αντιστοιχία σε Βέλγικα φράγκα, σε
φράγκα Λουξεµβούργου και σε πεσέτες Ισπανίας, το ποσό που
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απαλλάσσεται δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ECU κατά
τη διάρκεια περιόδου που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 1996.

       Μετά τη λήξη των µεταβατικών περιόδων, ισχύει το γενικό
καθεστώς.

στ)  Η υποχρέωση για νοµισµατική αντιστοιχία, όταν οι υποχρεώσεις
είναι εκφρασµένες σε νοµίσµατα χωρών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.,
θεωρείται ότι έχει τηρηθεί όταν τα στοιχεία του ενεργητικού
εκφράζονται σε ECU.

ζ)   Όταν οι υποχρεώσεις είναι απαιτητές σε νόµισµα τρίτης χώρας τότε
το Υπουργείο Εµπορίου µπορεί να µην απαιτεί την εφαρµογή της
νοµισµατικής αντιστοιχίας από την ασφαλιστική επιχείρηση εάν
υπάρχουν ρυθµίσεις που διέπουν τις επενδύσεις στο νόµισµα αυτό,
εάν το νόµισµα αυτό υπόκειται σε περιορισµούς µεταφοράς, ή εάν,
για ανάλογες αιτίες, το εν λόγω νόµισµα δεν είναι κατάλληλο για την
επένδυση των τεχνικών αποθεµάτων. Με απόφαση του Υπουργού
Εµπορίου µετά από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται
η εφαρµογή της ανωτέρω περιπτώσεως.

Β.  Για την εφαρµογή της αρχής της νοµισµατικής αντιστοιχίας σε
περίπτωση ασφαλίσεως ζωής ισχύουν τα ακόλουθα :

α)   Οι υποχρεώσεις ασφαλιστικής επιχείρησης θεωρούνται απαιτητές στο
νόµισµα που καθορίζεται στην ασφαλιστική σύµβαση.

β) Ασφαλιστική επιχείρηση δεν υποχρεούται να καλύπτει µε
νοµισµατικώς αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία ποσοστό µέχρι και
20% των υποχρεώσεών της σε συγκεκριµένο νόµισµα.

γ) Ασφαλιστική επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση
νοµισµατικής αντιστοιχίας για τις υποχρεώσεις της σε ένα νόµισµα
εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν το 7% των υποχρεώσεών της σε
όλα τα άλλα νοµίσµατα κρατών – µελών.

 δ)  Τα εδάφια στ και ζ της περίπτωσης Α της παρούσας παραγράφου
εφαρµόζονται και στις ασφαλίσεις ζωής.

ε)   Οι κανόνες νοµισµατικής αντιστοιχίας, δεν ισχύουν στην περίπτωση
ασφαλίσεων του άρθρου 13γ περ. Α και Β του παρόντος.

Γ.    Εντούτοις, το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού ανεξαρτήτως
νοµίσµατος τόσο στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών, όσο και στις
ασφαλίσεις ζωής πρέπει να ισούται τουλάχιστον µε το σύνολο των
υποχρεώσεων ανεξαρτήτως νοµίσµατος.

«5. Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α., µπορεί να εισάγεται υποχρέωση σχηµατισµού
επιπλέον τεχνικών αποθεµάτων, όπως ενδεικτικά καταστροφικών
κινδύνων, εξισορρόπησης του τεχνικού αποτελέσµατος, εγγυήσεων και
διαχειριστικών εξόδων.»

«6.  Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α., µπορεί να καθορίζεται κάθε ειδικό θέµα και
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, όπως
ενδεικτικά οι τεχνικές βάσεις ως και οι αρχές της µεθοδολογίας
υπολογισµού επαρκών τεχνικών αποθεµάτων ασφαλίσεων κατά ζηµιών και
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ασφαλίσεων ζωής.»

«7. Μετά από αίτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης και µε απόφαση της
ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να επιτρέπονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο
σχηµατισµός επιπλέον των προβλεποµένων στο παρόν άρθρο, τεχνικών
αποθεµάτων.»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με την παράγραφο 5 του άρθρου 53 του Ν. 3746/09 καταργήθηκαν
αµφότερα τα τελευταία εδάφια των περιπτώσεων (δiii) και (στ), της παρ. 2β
του άρθρου 7 του ν.δ. 400/70, όπου προβλεπόταν ο σχηµατισµός δύο
πρόσθετων τεχνικών αποθεµάτων στις περιπτώσεις α) ασφαλίσεων ζωής
συνδεδεµένων µε επενδύσεις όταν αυτές περιλαµβάνουν εγγυηµένο τεχνικό
επιτόκιο ή άλλες εγγυηµένες παροχές και β) λόγω χρήσης του Γαλλικού
Πίνακα Θνησιµότητας PM 60164. Στην τελευταία περίπτωση, το επιπλέον
αυτό απόθεµα είχε καταστεί υποχρεωτικό από 1.1.2008, βάσει της παρ. 1 του
άρθρου 11 του ν. 3557/07.

Άρθρον 8

Π.∆. 252/96
Αρ. 11

Ν. 3746/09
Αρ. 54 παρ.1

1. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούνται σε
ασφαλιστική τοποθέτηση που συνίσταται στη διάθεση στην Ελλάδα, ή σε
οποιοδήποτε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. περιουσιακών
στοιχείων µε σκοπό τη διασφάλιση των συµφερόντων των δικαιούχων
οποιασδήποτε παροχής από ασφαλιστική σύµβαση.

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το είδος των εργασιών που ασκεί η
ασφαλιστική επιχείρηση ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η απόδοση
και η ρευστότητα των επενδύσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης, η
οποία µεριµνά για την διαφοροποίηση και την επαρκή διασπορά αυτών
των επενδύσεων.

«Σε ασφαλιστική τοποθέτηση διατίθενται τα περιουσιακά στοιχεία που
καλύπτουν τα τεχνικά αποθέµατα, συµπεριλαµβανοµένου του
αποθέµατος εξισορρόπησης, του άρθρου 7 του παρόντος, καθώς και τα
περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν το τέταρτο του ελαχίστου ορίου
που αναφέρεται στην περίπτωση ε΄ του εδαφίου Α της παραγράφου 2
του άρθρου 20 του παρόντος.»

2. Η ασφαλιστική τοποθέτηση διακρίνεται σε :

α)    ασφαλιστική τοποθέτηση ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από χερσαία
αυτοκίνητα οχήµατα,

β)    ασφαλιστική τοποθέτηση λοιπών ασφαλίσεων κατά ζηµιών,

γ)    ασφαλιστική τοποθέτηση ασφαλίσεων ζωής,

δ)  ασφαλιστική τοποθέτηση ασφαλίσεων ζωής που συνδέονται µε
επενδύσεις (κλάδοι ΙΙΙ και V) και

ε)    ασφαλιστική τοποθέτηση διαχειρήσεως συνταξιοδοτικών κεφαλαίων
και προνοίας (κλάδοι VII2 και VIII).

Τα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση
διατίθενται σύµφωνα µε την ως άνω διάκριση.
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Τα στοιχεία αυτά εγγράφονται σε ειδικά µητρώα, τα οποία τηρούν
χωριστά για κάθε είδος ασφαλιστικής τοποθέτησης οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
καθορίζονται τα θέµατα τήρησης των µητρώων αυτών, καθώς και του
χρόνου καταχώρησης των περιουσιακών στοιχείων όλων των
ασφαλιστικών τοποθετήσεων.

Τα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση
ασφαλιστικής επιχείρησης που ασκεί ασφαλίσεις ζωής και συγχρόνως και
τους κλάδους 1 και 2 των ασφαλίσεων κατά ζηµιών, κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 3α παρ. 3 του παρόντος, εγγράφονται στο ειδικό µητρώο της
ασφαλιστικής τοποθέτησης ασφαλίσεων ζωής.

«2α. Η ασφαλιστική τοποθέτηση των αντασφαλιστικών αναλήψεων, των
ασφαλιστικών εταιριών που πληρούν µία εκ των προϋποθέσεων της παρ.
10 του άρθρου 17α ή της παρ. 2 του άρθρου 17β, διακρίνεται περαιτέρω
σε :

α) ασφαλιστική τοποθέτηση αντασφαλιστικών αναλήψεων ζωής,

β) ασφαλιστική τοποθέτηση αντασφαλιστικών αναλήψεων κατά ζηµιών.»

3. Την ασφαλιστική τοποθέτηση αποτελούν µόνο τα ακόλουθα περιουσιακά
στοιχεία :

Α.   Κατάθεση στο όνοµα της ασφαλιστικής επιχείρησης σε τράπεζα της
επιλογής της, µεταξύ αυτών που λειτουργούν στην Ελλάδα, ή σε
οποιοδήποτε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.
περιουσιακών στοιχείων ως εξής :

α)    Μετρητά σε δραχµές ή συνάλλαγµα.

β)  Τραπεζικά πιστοποιητικά καταθέσεων (προθεσµιακές καταθέσεις)
οποιασδήποτε τράπεζας που λειτουργεί σε οποιοδήποτε κράτος –
µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

γ)    Οµόλογα, οµολογίες και έντοκα γραµµάτια του ελληνικού δηµοσίου
ή ν.π.δ.δ. ή δηµοσίων ή δηµοτικών επιχειρήσεων ή των κεντρικών
διοικήσεων των Κυβερνήσεων άλλων κρατών – µελών ή διεθνών
οργανισµών στους οποίους είναι µέλη ένα ή περισσότερα κράτη –
µέλη.

δ)   Οµόλογα και οµολογίες ανωνύµων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και
είναι εισηγµένα σε ελληνικό χρηµατιστήριο ή σε χρηµατιστήριο
άλλου κράτους – µέλους ως και οµόλογα και οµολογίες µη
εισηγµένα στο χρηµατιστήριο. Η διάθεση των µη εισηγµένων
οµολόγων και οµολογιών σε ασφαλιστική τοποθέτηση επιτρέπεται
εφόσον οι εκδότες αυτών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο ή από το
δίκαιο άλλου κράτους – µέλους και δηµοσιεύουν οικονοµικές
καταστάσεις ηλεγµένες από ορκωτούς ελεγκτές, µετά από εγκριτική
απόφαση του Υπουργού Εµπορίου. Στην ως άνω απόφαση που
εκδίδεται µέσα σ΄ ένα µήνα, µετά από αίτηση της ασφαλιστικής
επιχείρησης, η οποία συνοδεύεται από µελέτη σκοπιµότητας και
βιωσιµότητας της προτεινόµενης επένδυσης και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θα καθορίζονται η τιµή διάθεσης
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καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.

ε)   Μετοχές ανωνύµων εταιρειών εισηγµένες σε ελληνικό χρηµατιστήριο,
ή σε χρηµατιστήριο άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

στ) Μετοχές ανωνύµων εταιρειών εισηγµένες στην παράλληλη αγορά
ελληνικού χρηµατιστηρίου ή σε παρόµοια αγορά χρηµατιστηρίου
οποιουδήποτε άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

ζ)    Μη εισηγµένες σε ελληνικό χρηµατιστήριο ή σε χρηµατιστήριο
άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., µετοχές ανωνύµων
εταιρειών, οι οποίες µπορούν να γίνουν δεκτές σε ασφαλιστική
τοποθέτηση, υπό τους όρους που αναφέρονται στο στοιχ. δ της
παρούσης περιπτώσεως για τα µη εισηγµένα οµόλογα και οµολογίες.

η)   Άλλες συµµετοχές µεταβλητής απόδοσης σε πιστωτικά ιδρύµατα ή
και σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος, υπό τους όρους, που
αναφέρονται στο στοιχείο δ της Παρούσης περιπτώσεως όταν δεν
είναι εισηγµένες σε ελληνικό χρηµατιστήριο ή σε χρηµατιστήριο
άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

θ)  Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή οργανισµών συλλογικών επενδύσεων
σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που εµπίπτουν στην οδηγία 85/611/ΕΟΚ
(EL 375/31.12.85) και λειτουργούν σε οποιοδήποτε κράτος – µέλος
της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

Β.   Μετρητά στο ταµείο της ασφαλιστικής επιχείρησης.

«Γ. Τα ακίνητα πλήρους κυριότητας ή συγκυριότητας που χωρεί
αυτούσια διανοµή, εφόσον βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως µε
πληθυσµό άνω των 15.000 κατοίκων και είναι ελεύθερα παντός
βάρους.»

∆.   Απαιτήσεις από δάνεια προς φυσικά πρόσωπα ή ανώνυµες εταιρείες
που λειτουργούν σε κράτος – µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.,
αποκλειοµένων των δανείων προς την µητρική επιχείρηση ή την
επιχείρηση που ελέγχει την ασφαλιστική ή προς ασφαλιστική
επιχείρηση που χρησιµοποιεί το δάνειο ως στοιχείο του περιθωρίου
φερεγγυότητας και µε την επιφύλαξη του άρθρου 23α παρ. 1 και 2
του κ.ν. 2190/20. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται µε πρώτη υποθήκη ή
προσηµείωση πρώτης υποθήκης επί ακινήτων εντός σχεδίων πόλεων
ή µε ασφαλιστήριο κλάδου «Πιστώσεων» που εκδίδεται από
ασφαλιστική επιχείρηση που λειτουργεί σε κράτος – µέλος της Ε.Ε.
και του Ε.Ο.Χ. και είναι άλλη από αυτή που διαθέτει σε ασφαλιστική
τοποθέτηση ή µε εγγύηση πιστωτικού ιδρύµατος κράτους – µέλους
της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. ή µε συνδυασµό των ανωτέρω
εξασφαλίσεων.

Μη εξασφαλισµένα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα επιτρέπονται
εφόσον δικαιολογούνται από την οικονοµική και κοινωνική
κατάσταση του δανειολήπτη.

«Ε. ∆άνεια (προκαταβολές) επί ασφαλιστηρίων, που χορηγήθηκαν σε
ασφαλισµένους µε ασφαλιστήρια ζωής, µέχρι του ποσού της
αποζηµίωσης σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζοµένου και µέχρι
του ύψους της εκάστοτε αξίας εξαγοράς.»
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ΣΤ. Απαιτήσεις κατά ασφαλισµένων και διαµεσολαβούντων από
ασφάλιστρα, εφόσον κατέστησαν απαιτητές κατά το τελευταίο
τρίµηνο.

«Ζ. Η συµµετοχή των αντασφαλιστών και φορέων ειδικού σκοπού στα
τεχνικά αποθέµατα.»

Η.  Μεταφορικά µέσα πλήρους κυριότητος στην περίπτωση που η
ασφαλιστική επιχείρηση ασκεί τον κλάδο 18 «Βοήθεια» µε δικά της
µέσα.

Θ.   Μεταφερόµενα (αναπόσβεστα) έξοδα προσκτήσεως.

Ι.    ∆εδουλευµένοι τόκοι.

«ΙΑ. Επενδύσεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα πέραν των προβλεποµένων
στις περιπτώσεις α’ έως γ΄ του άρθρου 5 του ν. 3606/2007
επιτρέπονται, µόνο µε τις προϋποθέσεις που η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µε σχετική
απόφασή της καθορίζει επί τη βάσει των εξής αρχών :
- οι επενδύσεις αυτές διενεργούνται αποκλειστικά είτε για

αντιστάθµιση κινδύνου είτε για διευκόλυνση της
αποτελεσµατικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου,

- οι επενδύσεις αυτές αποτιµώνται από τις επιχειρήσεις
συντηρητικά και πάντοτε επί τη βάσει της τρέχουσας αξίας
των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων και

- απαγορεύεται η υπέρµετρη έκθεση στον κίνδυνο που
απορρέει είτε από έναν και µόνο αντισυµβαλλόµενο είτε από
µεγάλη έκθεση σε εν γένει παράγωγα χρηµατοπιστωτικά
µέσα.»

4.  α)    Η   ασφαλιστική  επιχείρηση  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στο
Υπουργείο Εµπορίου τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει σε
ασφαλιστική τοποθέτηση έναντι των οποίων δεν ισχύει το απόρρητο
των καταθέσεων. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να
γνωστοποιεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης κάθε µεταβολή των στοιχείων
της ασφαλιστικής τοποθέτησης µέσα σε τρεις εργάσιµες ηµέρες. Για
τα ακίνητα και ενυπόθηκα δάνεια η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται
τρεις µέρες πριν από τη µεταβολή.

«β) Τα περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής επιχείρησης, που
προσδιορίζονται στις περιπτώσεις γ’ έως και θ’ του στοιχείου (Α) της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δεν µπορούν να αποκτηθούν
από αυτήν κατά το χρόνο έκδοσης ή δηµόσιας εγγραφής τους, όταν
αυτή γίνεται από τη µητρική της ή άλλη ελέγχουσα την ασφαλιστική
επιχείρηση εταιρεία, καταχωρούνται δε υποχρεωτικά και φυλάσσονται
µε κοινή ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης και της τράπεζας
θεµατοφύλακα στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που προβλέπεται
από τα άρθρα 39 επ. του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύουν.».

γ)    Το Υπουργείο Εµπορίου δικαιούται :

i) Να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους ή να απαιτεί οποιοδήποτε στοιχείο
σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση :

- θυγατρικών επιχειρήσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης όταν
τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε ασφαλιστική
τοποθέτηση αποτελούν επενδύσεις της ασφαλιστικής
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επιχείρησης στις ανωτέρω θυγατρικές επιχειρήσεις,

- θυγατρικών επιχειρήσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης οι
οποίες είναι εταιρίες που διαχειρίζονται τις επενδύσεις της
ασφαλιστικής επιχείρησης.

ii) Να απαιτεί οποιοδήποτε στοιχείο σε σχέση µε την οικονοµική
κατάσταση πιστωτικών ιδρυµάτων, οµόλογα ή οµολογίες των
οποίων κατέχει και διαθέτει σε ασφαλιστική τοποθέτηση.

iii) Να απαιτεί οποιοδήποτε στοιχείο ή να διεξάγει ελέγχους στα
γραφεία της ασφαλιστικής επιχείρησης για την εφαρµογή των
άρθρων 7 και 8 του παρόντος.

Για την εφαρµογή των ανωτέρω, το Υπουργείο Εµπορίου
συνεργάζεται και µε τις άλλες εποπτικές αρχές των κρατών – µελών
της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

«δ)  Όσον αφορά στους κινδύνους και στις δραστηριότητες που ασκούνται
εντός της Ε.Ε., τα περιουσιακά στοιχεία του που καλύπτουν τα
τεχνικά αποθέµατα πρέπει να βρίσκονται εντός της Ε.Ε.»

5.  Για τον υπολογισµό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που
διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση, ισχύουν τα ακόλουθα :

«α. Τα ακίνητα γίνονται δεκτά στο ύψος της αντικειµενικής τους αξίας
προσαυξηµένης µε ποσοστό 30%. Για κάθε ακίνητο υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση τοπογράφου µηχανικού, εφόσον αυτό είναι
οικόπεδο, ή πολιτικού ή αρχιτέκτονα µηχανικού, εφόσον υπάρχει
κτίσµα, στην οποία εµφανίζεται η παρούσα κατάσταση του
ακινήτου.

β.   Απαιτήσεις από ενυπόθηκα δάνεια γίνονται δεκτές στο σύνολό τους,
εφόσον η αξία των ακινήτων προς διασφάλισή τους είναι διπλάσια
του δανείου. Η αξία των ακινήτων προσδιορίζεται όπως στην
περίπτωση α’ ανωτέρω, εκτός από τη βεβαίωση του µηχανικού,
εφόσον υπάρχει ήδη για την έγκριση του δανείου.»

«Σχόλιο :  Σύµφωνα µε την παρ. 4 του αρ. 10 του ν. 3190/03, οι
ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή για τις οικονοµικές
χρήσεις που λήγουν την 31.12.2002 και επόµενες.»

γ.  Όταν τα ακίνητα των ανωτέρω περιπτώσεων βρίσκονται εκτός
Ελλάδος, οι αξίες προσδιορίζονται είτε µε βάση τις αξίες κτήσεως,
είτε µε βάση αξίες που καθορίζονται από επίσηµες αρχές των χωρών
που βρίσκονται και σε ποσοστό 75% επ΄ αυτών.

δ.   Τα ακίνητα (κτίρια) των ανωτέρω περιπτώσεων ασφαλίζονται κατά
του κινδύνου πυρκαϊάς από ασφαλιστική επιχείρηση άλλη απ’  αυτήν
που τα διαθέτει σε ασφαλιστική τοποθέτηση.

ε.  Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων γ, δ, ε, στ και η της
περίπτωσης Α της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, που
διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση, γίνεται µε βάση τον µέσο
όρο της τιµής τους κατά τις τελευταίες 30 ηµέρες πριν από το
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κλείσιµο των οικονοµικών καταστάσεων. Σε περίπτωση
χρεωγράφων εισηγµένων σε χρηµατιστήριο ως νόµισµα στο οποίο
είναι εκφρασµένα θεωρείται το νόµισµα ή τα νοµίσµατα του
κράτους – µέλους ή των κρατών – µελών στο χρηµατιστήριο ή στα
χρηµατιστήρια του οποίου ή των οποίων είναι εισηγµένα.

στ.  Η αποτίµηση των µη εισηγµένων χρεωγράφων των στοιχείων γ, δ, ζ
και η της περίπτωσης Α και των repos της περιπτ. ΙΑ του παρόντος
άρθρου, γίνεται ως ακολούθως :

- Οι µετοχές και άλλες συµµετοχές αποτιµώνται µε βάση την
εσωτερική λογιστική αξία των όπως αυτή προκύπτει, κατά την
ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων της
ασφαλιστικής επιχείρησης, από τις οικονοµικές καταστάσεις της
επιχείρησης της οποίας µετοχές ή συµµετοχές κατέχει η
ασφαλιστική επιχείρηση. Όταν η ηµεροµηνία κλεισίµατος των
οικονοµικών καταστάσεων δεν συµπίπτει τότε, για την εφαρµογή
των ανωτέρω, θα ληφθούν υπόψη οι τελευταίες δηµοσιευµένες
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, της οποίας η
ασφαλιστική επιχείρηση κατέχει µετοχές ή συµµετοχές.

- Τα µη εισηγµένα οµόλογα, οµολογίες, έντοκα γραµµάτια και
repos αποτιµώνται µε βάση την τρέχουσα αξία τους (αξία
κτήσεως + δεδουλευµένοι τόκοι) ή την αξία κτήσεως την
ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων,
λαµβανοµένου υπόψη και της Περίπτωσης Ι της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου.

- Σε περίπτωση χρεωγράφων µη εισηγµένων ως νόµισµα στο
οποίο είναι εκφρασµένα θεωρείται το νόµισµα του κράτους –
µέλους του εκδότη.

ζ.    Κατά τον υπολογισµό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων γ, δ, ε,
στ, ζ και η της περίπτωσης Α και των repos της περιπτ. ΙΑ της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται υπόψη και οι
τυχόν υφιστάµενες υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή
τους. Προσωρινοί τίτλοι γίνονται δεκτοί σε ασφαλιστική τοποθέτηση
µόνον όταν προέρχονται από δηµόσια εγγραφή.

η.   Τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων του στοιχείου θ της περίπτωσης Α
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αποτιµώνται µε βάση τον
µέσο όρο της τιµής εξαγοράς τους κατά τις τελευταίες 30 ηµέρες
πριν από το κλείσιµο των οικονοµικών καταστάσεων. Από την
ανωτέρω αξία αφαιρείται κάθε υποχρέωση που απορρέει από την
κατοχή τους.

«Κατά την εφαρµογή της παραγρ. 6 του παρόντος άρθρου και του
άρθρου 7 παραγρ. 4, το Υπουργείο Ανάπτυξης µπορεί, κατά τον
διενεργούµενο εκάστοτε έλεγχο, να λαµβάνει υπόψη και τα
περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν τα ανωτέρω µερίδια.»

θ.   Οι προθεσµιακές καταθέσεις του στοιχείου β της περίπτωσης Α της
παραγράφου 3  του παρόντος άρθρου αποτιµώνται µε βάση την
τρέχουσα αξία (αξία κατάθεσης + δεδουλευµένοι τόκοι) ή την αξία
κατάθεσης κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών
καταστάσεων λαµβανοµένου υπόψη και της Περίπτωσης Ι της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Από την ανωτέρω αξία
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αφαιρείται κάθε υποχρέωση που απορρέει από την κατοχή τους.

ι.    Τα οφειλόµενα ασφάλιστρα της περιπτ. ΣΤ της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου αποτιµώνται µε βάση το χρεωστικό υπόλοιπο
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων,
αφού αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις προς τους ασφαλισµένους ή τα
διαµεσολαβούντα πρόσωπα.

«ια.   Η συµµετοχή των αντασφαλιστών και των φορέων ειδικού σκοπού
της περίπτωσης Ζ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου,
αποτιµάται µε βάση τα χρεωστικά υπόλοιπα, περιλαµβανοµένης της
συµµετοχής τους στα τεχνικά αποθέµατα του πρωτασφαλιστή στο
βαθµό που δεν περιλαµβάνονται στα ανωτέρω χρεωστικά υπόλοιπα.
Οι προϋποθέσεις αποδοχής της ανωτέρω συµµετοχής των
αντασφαλιστών και των φορέων ειδικού σκοπού δύνανται να
καθορίζονται µε απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.»

ιβ.   Τα µεταφορικά µέσα της περιπτ. Η της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου αποτιµώνται µε βάση την αξία αγοράς αυξηµένη κατ’  έτος
µε ποσοστό ίσο µε τον ετήσιο πληθωρισµό µείον παλαιότητα δέκα
τοις εκατό (10%) κατ΄ έτος µε ανώτατο όριο τα 10 χρόνια. Από την
αξία αυτή αφαιρείται κάθε υφιστάµενη υποχρέωση που απορρέει
από την κατοχή τους. Η αξία που διατίθεται σε ασφαλιστική
τοποθέτηση ανέρχεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) της
αξίας αποτίµησής τους. Τα µεταφορικά µέσα ασφαλίζονται κατά των
κινδύνων ιδίων ζηµιών, πυρός, κλοπής και αστικής ευθύνης από
ασφαλιστική επιχείρηση άλλη απ΄ αυτήν που τα διαθέτει σε
ασφαλιστική τοποθέτηση.

«ιγ.  Για την αποτίµηση των µεταφερόµενων (αναπόσβεστων) εξόδων
προσκτήσεως της περιπτ. Θ της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου ισχύουν τα κάτωθι :

- Στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών τα έξοδα αυτά περιλαµβάνουν τα
ποσά των εξόδων πρόσκτησης που αντιστοιχούν στο απόθεµα
µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων, καθώς και τα ποσά που έχουν
υπολογιστεί µε αναλογιστική µέθοδο όταν σχηµατίζονται
µαθηµατικά αποθέµατα γήρατος στους κλάδους 1 ή 2 της
παραγράφου 1 «ασφαλίσεις κατά ζηµιών» του άρθρου 13.

- Στις ασφαλίσεις ζωής τα έξοδα αυτά περιλαµβάνουν τα ποσά των
εξόδων πρόσκτησης στις περιπτώσεις που σχηµατίζεται απόθεµα
µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων, καθώς και τα ποσά που έχουν
υπολογιστεί µε αναλογιστική µέθοδο.»

ιδ.  Τα περιουσιακά στοιχεία της περιπτ. Α στοιχ. α και των Περιπτώσεων
Β, Ε και Ι της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αποτιµώνται µε
βάση τα χρεωστικά υπόλοιπα κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των
οικονοµικών καταστάσεων.

ιε.  Σε περίπτωση που απαιτείται µετατροπή ξένων νοµισµάτων σε
δραχµές κατά την διαδικασία αποτίµησης των στοιχείων α έως ιδ
της παρούσης παραγράφου ως τιµή ισοτιµίας θα λαµβάνεται η τιµή
ισοτιµίας της δραχµής την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών
καταστάσεων.

6.  Τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση
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γίνονται δεκτά µε τους ακόλουθους περιορισµούς για κάθε κατηγορία της
παραγράφου 3 :

Α. Για τις ασφαλίσεις ζωής, εκτός από τους κλάδους ΙΙΙ (ασφαλίσεις
ζωής, προσόδων, γάµου και γέννησης που συνδέονται µε
επενδύσεις), V (τοντίνες), VII 2 και VIII (διαχείριση οµαδικών
συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και προνοίας) :

α)   Μετρητά των περιπτ. Α στοιχ. α και Β της παρ. 3 του παρόντος
άρθρου συνολικά µέχρι τρία τοις εκατό (3%) των αντιστοίχων
αποθεµάτων.

β)  Τραπεζικά πιστοποιητικά καταθέσεων (προθεσµιακές καταθέσεις),
συµπεριλαµβανοµένων και των τίτλων repos της περιπτ. ΙΑ’ της
παρ. 3 του παρόντος άρθρου µέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) των
αντιστοίχων αποθεµάτων.

γ)   Ακίνητα µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) συνολικά των αντιστοίχων
αποθεµάτων. Επένδυση σε ένα γήπεδο ή σε ένα κτίριο ή σε σειρά
γηπέδων ή σειρά κτιρίων που βρίσκονται στο ίδιο οικοδοµικό
τετράγωνο και τα οποία θεωρούνται ως ενιαία επένδυση, δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%)
των αντίστοιχων αποθεµάτων µε την επιφύλαξη της παραγράφου 9
του άρθρου 52α του παρόντος ν.δ/τος.

δ)  Εξασφαλισµένα δάνεια της περιπτ. ∆ της παρ. 3 του παρόντος
άρθρου µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) των αντιστοίχων αποθεµάτων,
υπό την επιφύλαξη του παρακάτω υπό στοιχείο θ Περιορισµού.
∆άνεια προς το ίδιο φυσικό πρόσωπο µέχρι δύο τοις εκατό (2%),
συνυπολογιζόµενο στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό.

ε)    Μη εξασφαλισµένα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα µέχρι πέντε τοις
εκατό (5%) των αντιστοίχων αποθεµάτων, µε πρόσθετο περιορισµό
να µην υπερβαίνει το κάθε δάνειο το ένα τοις εκατό (1%) των
αντιστοίχων αποθεµάτων συνυπολογιζόµενο στο ποσοστό του δύο
τοις εκατό (2%) του παραπάνω στοιχείου δ’.

στ)  Μετοχές ανωνύµων εταιρειών και άλλες συµµετοχές συνολικά µέχρι
τριάντα τοις εκατό (30%) των αντιστοίχων αποθεµάτων υπό την
επιφύλαξη των παρακάτω στοιχείων η και θ.

ζ)  Μερίδια αναπτυξιακών αµοιβαίων κεφαλαίων µέχρι τριάντα τοις εκατό
(30%) των αντιστοίχων αποθεµάτων.

η)   Μετοχές, συµµετοχές µεταβλητής απόδοσης, οµόλογα και οµολογίες
µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο υπολογιζόµενες συνολικά µέχρι
δέκα τοις εκατό (10%) των αντιστοίχων αποθεµάτων υπό την
επιφύλαξη του παρακάτω υπό στοιχείο θ περιορισµού.

θ)   Μετοχές, συµµετοχές µεταβλητής απόδοσης, δάνεια, οµόλογα και
οµολογίες της ίδιας επιχείρησης υπολογιζόµενες συνολικά µέχρι
πέντε τοις εκατό (5%) των αντιστοίχων αποθεµάτων.

ι)    Οµόλογα ή οµολογίες του ιδίου πιστωτικού ιδρύµατος µέχρι σαράντα
τοις εκατό (40%) των αντιστοίχων αποθεµάτων, εφόσον ο κοµιστής
των οµολόγων ή οµολογιών προστατεύεται από ειδική νοµοθεσία
που τον εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα ως προς την καταβολή
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Ν. 3746/09
Αρ. 54
παρ. 10

Ν. 3746/09
Αρ. 54
παρ. 11

του κεφαλαίου και των δεδουλευµένων τόκων. Για τον υπολογισµό
αυτού του ποσοστού δεν λαµβάνονται υπόψη οι υπό στοιχεία η και
θ περιορισµοί.

ια)  Απαιτήσεις από ασφάλιστρα µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) των
αντιστοίχων αποθεµάτων και όχι περισσότερο από δέκα πέντε τοις
εκατό (15%) των ακαθαρίστων καταχωρηµένων (εγγεγραµµένων)
ασφαλίστρων.

ιβ)  Οι ανωτέρω υπό στοιχ. η και θ περιορισµοί δεν ισχύουν για τα υπό
στοιχ. γ της περιπτ. Α΄ παραγ. 3 του παρόντος άρθρου χρεώγραφα.

«ιγ) Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. καθορίζεται το ποσοστό επί των
αντίστοιχων αποθεµάτων µέχρι του οποίου γίνεται δεκτή η
συµµετοχή των αντασφαλιστών και φορέων ειδικού σκοπού.»

Β.  Για τις ασφαλίσεις κατά ζηµιών :

α)   Μετρητά των περιπτώσεων Α στοιχ. α και Β της παρ. 3 του παρόντος
άρθρου, τραπεζικά πιστοποιητικά καταθέσεων, δάνεια, µη
εξασφαλισµένα δάνεια, µετοχές ανωνύµων εταιριών, µερίδια
αµοιβαίων κεφαλαίων, συµµετοχές µεταβλητής απόδοσης, οµόλογα,
οµολογίες και repos, γίνονται δεκτά σε ασφαλιστική τοποθέτηση
στα ποσοστά που προβλέπονται στα στοιχεία α, β, δ έως και ι και ιβ
της περίπτωσης Α της παρούσης παραγράφου.

β)   Ακίνητα γίνονται δεκτά µέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) συνολικά
των αντιστοίχων αποθεµάτων.

Επένδυση σε ένα γήπεδο ή σε ένα κτίριο ή σε σειρά γηπέδων ή
σειρά κτιρίων που βρίσκονται στο ίδιο οικοδοµικό τετράγωνο και τα
οποία θεωρούνται ως ενιαία επένδυση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
σε ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%) των αποθεµάτων, µε την
επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 52α του παρόντος
ν.δ/τος.

γ)  Μεταφορικά µέσα πλήρους κυριότητας στην περίπτωση που η
ασφαλιστική επιχείρηση ασκεί τον κλάδο 18 «Βοήθεια» µε δικά της
µέσα µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) των αντιστοίχων
αποθεµάτων.

δ)   Απαιτήσεις από ασφάλιστρα µέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των
αντιστοίχων αποθεµάτων και όχι περισσότερο από δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) των ακαθαρίστων καταχωρηµένων (εγγεγραµµένων)
ασφαλίστρων.

«ε) Η συµµετοχή των αντασφαλιστών και φορέων ειδικού σκοπού
γίνεται δεκτή µέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των
αντίστοιχων αποθεµάτων πλην των κλάδων 5, 6, 11 και 12 της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος νοµοθετικού
διατάγµατος όπου γίνεται δεκτή στο σύνολό της. Ειδικά στις
περιπτώσεις των κλάδων :

i) 17 «Νοµική προστασία», η οποία ασκείται σύµφωνα µε την
περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 13β του
παρόντος, η συµµετοχή του αντασφαλιστή γίνεται δεκτή στο
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σύνολό της.
ii) 18 «Βοήθεια», η οποία ασκείται από την ασφαλιστική

επιχείρηση µε µέσα που δεν είναι δικά της, η συµµετοχή των
αντασφαλιστών γίνεται δεκτή στο σύνολό της εφόσον οι
αντασφαλιστές είναι επιχειρήσεις µε τη µορφή της ανώνυµης
εταιρίας.

iii) Για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις i και ii απαιτούνται οι
αντασφαλιστικές συµβάσεις και οι οικονοµικές καταστάσεις των
αντασφαλιστών µε την επιφύλαξη του στοιχ. ια΄ της
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Το ανωτέρω ποσοστό της συµµετοχής των αντασφαλιστών και
φορέων ειδικού σκοπού δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση
της ΕΠ.Ε.Ι.Α.»

Γ. Για τον υπολογισµό των παραπάνω ποσοτικών Περιορισµών
λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της υπό στοιχεία α και β της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου ασφαλιστικής τοποθέτησης ασφαλίσεων κατά
ζηµιών (αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα και λοιπών
ασφαλίσεων κατά ζηµιών).

7.    Ως προς τον εντοπισµό των περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται σε
ασφαλιστική τοποθέτηση ισχύουν τα ακόλουθα :

α)  Τα ακίνητα πρέπει να βρίσκονται εντός Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. Η αξία
τους η οποία έχει διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ως και το
είδος ασφαλιστικής τοποθέτησης σηµειώνεται στα µητρώα ακινήτων
ή στους αναλυτικούς λογαριασµούς της ασφαλιστικής επιχείρησης.
Όταν πρόκειται να διατεθούν σε ασφαλιστική τοποθέτηση
υποβάλλονται στο Υπουργείο Εµπορίου επικυρωµένα αντίγραφα των
συµβολαίων ιδιοκτησίας και πιστοποιητικά µεταγραφής και βαρών
τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο 1 µήνα πριν την
υποβολή τους. Όταν τα ακίνητα βρίσκονται σε χώρα της Ε.Ε. και
του Ε.Ο.Χ. τα ανωτέρω υποβάλλονται µαζί µε επίσηµη µετάφραση
στην ελληνική γλώσσα, τα δε πιστοποιητικά µεταγραφής και βαρών
πρέπει να φέρουν επίσηµη επικύρωση ως προς την γνησιότητά
τους. Επίσης υποβάλλεται και ανάλυση του τρόπου υπολογισµού
της αξίας διάθεσης.

β)   Σε περίπτωση δανείων προς φυσικά πρόσωπα ή ανώνυµες εταιρίες,
τα οποία διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση, υποβάλλεται στο
Υπουργείο Εµπορίου αναλυτική κατάσταση των δανειζοµένων
προσώπων (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, επάγγελµα ή είδος
επιχείρησης, ποσό δανείου) συνοδευόµενα από επικυρωµένα
αντίγραφα των δανειστικών συµβολαίων και των δικαιολογητικών
εξασφάλισης. Όταν τα ανωτέρω υποβαλλόµενα στοιχεία είναι
διατυπωµένα σε ξένη γλώσσα υποβάλλονται µαζί µε επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα τα δε δικαιολογητικά
εξασφάλισης φέρουν επίσηµη επικύρωση ως προς την γνησιότητά
τους. Τα ποσά που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση και το
είδος της ασφαλιστικής τοποθέτησης σηµειώνονται στους οικείους
αναλυτικούς λογαριασµούς της ασφαλιστικής επιχείρησης.

γ)   Σε περίπτωση µεταφορικών µέσων ασφαλιστικής επιχείρησης που
ασκεί τον κλάδο 18 «Βοήθεια» και τα οποία διατίθενται σε
ασφαλιστική τοποθέτηση, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εµπορίου
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επικυρωµένα αντίγραφα πιστοποιητικών ιδιοκτησίας και ανάλυση
του τρόπου υπολογισµού της αξίας διάθεσης. Όταν το πιστοποιητικό
ιδιοκτησίας είναι σε ξένη γλώσσα υποβάλλεται και επίσηµη
µετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα ως και επίσηµη επικύρωση
γνησιότητάς του. Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνος δήλωση ότι δεν
υφίστανται αναγκαστικές κατασχέσεις, στην οποία αναφέρονται και
τα τυχόν βάρη. Η αξία διάθεσής τους και το είδος της ασφαλιστικής
τοποθέτησης σηµειώνονται στα µητρώα µεταφορικών µέσων ή τους
αναλυτικούς λογαριασµούς της ασφαλιστικής επιχείρησης.

δ)  Για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, τα ποσά που διατίθενται σε
ασφαλιστική τοποθέτηση καθώς και το είδος της ασφαλιστικής
τοποθέτησης σηµειώνονται στους οικείους αναλυτικούς
λογαριασµούς της ασφαλιστικής επιχείρησης.

8.    Στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων καταχωρούνται τα ποσά
που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση κατά είδος Περιουσιακού
στοιχείου και κατά είδος ασφαλιστικής τοποθέτησης, σύµφωνα µε την
παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου εξαιρουµένης της ασφαλιστικής
τοποθέτησης της περιπτ. δ, ως ακολούθως :

- Ακίνητα (παραγρ. 3Γ)
- Μετοχές, άλλες συµµετοχές και µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων [παραγρ.

3Α (ε, στ, ζ, η και θ)]
- Οµόλογα, οµολογίες και έντοκα γραµµάτια [παραγρ. 3Α (γ, δ)]
- ∆άνεια (παραγρ. 3∆)
- Πιστοποιητικά καταθέσεων (Προθεσµιακές καταθέσεις) (παραγρ. 3Α β)
- Μετρητά (παραγρ. 3Αα και Β)
- Οφειλόµενα ασφάλιστρα (παραγρ. 3, ΣΤ)
- Συµµετοχή αντασφαλιστών (παραγρ. 3, Ζ)
- ∆άνεια έναντι ασφαλιστηρίων ζωής (παραγρ. 3Ε)
- Μεταφορικά µέσα (παραγρ. 3Η)
- Παράγωγοι τίτλοι (παραγρ. 3 ΙΑ)
- Μεταφερόµενα (αναπόσβεστα) έξοδα προσκτήσεως (παραγρ. 3Θ)
- ∆εδουλευµένοι τόκοι (παραγρ. 3 Ι).

9.   Ειδικότερα για τα χρεώγραφα, τις προθεσµιακές καταθέσεις και τα
µετρητά που φυλάσσονται ή είναι κατατεθειµένα σε τράπεζες ισχύουν
τα κάτωθι :

α)   Η ασφαλιστική επιχείρηση δηλώνει στο Υπουργείο Εµπορίου όλα τα
στοιχεία των τραπεζών (χώρα εγκατάστασης, πλήρη νόµιµη
ονοµασία, διεύθυνση) οι οποίες θα αναλάβουν την διαχείριση των
ανωτέρω ασφαλιστικών τοποθετήσεών της. Το Υπουργείο Εµπορίου
δικαιούται να απαιτήσει και οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της
νόµιµης λειτουργίας των ή να διεξάγει έρευνες για την νόµιµη
λειτουργία τους.

β)   Οι ανωτέρω τράπεζες υποχρεούνται να ενηµερώνουν το Υπουργείο
Εµπορίου για κάθε διάθεση (κατάθεση) και για κάθε µεταβολή ή
τροποποίηση των ανωτέρω ασφαλιστικών τοποθετήσεων και να
συνεργάζονται για την εφαρµογή των διατάξεων περί εντοπισµού,
δέσµευσης, κατάσχεσης και άρσης του απορρήτου των ανωτέρω
ασφαλιστικών τοποθετήσεων.
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10. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν διατεθεί σε
ασφαλιστική τοποθέτηση πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το ύψος
των Τεχνικών αποθεµάτων που υποχρεούται να σχηµατίσει η
ασφαλιστική επιχείρηση.

Η ασφαλιστική επιχείρηση συµπληρώνει µέσα σε 45 ηµέρες την
ασφαλιστική τοποθέτηση κατά το ποσό που µειώνεται είτε εξαιτίας
αναγκαστικής εκτέλεσης είτε εξαιτίας υποτίµησης περισσότερο από 25%
της τρέχουσας τιµής των περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων Α
στοιχεία γ, δ, ε, στ, ζ, η και θ και Γ της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου σε σύγκριση µε τη τιµή διάθεσής τους σε ασφαλιστική
τοποθέτηση ή εφόσον η ως άνω µείωση υπερβαίνει το 15% του συνόλου
της ασφαλιστικής τοποθέτησης.

Ως τιµή διάθεσης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων θεωρείται για όσα
αποκτήθησαν µέσα στη χρήση η αξία κτήσης τους και για όσα
αποκτήθηκαν σε προγενέστερες χρήσεις ο µέσος όρος της τιµής τους
κατά τις τελευταίες 30 ηµέρες πριν από το κλείσιµο των οικονοµικών
καταστάσεων ή της τιµής που προκύπτει από την εφαρµογή της περιπτ.
στ της παραγρ. 5 του Παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης ή
σύστασης εµπραγµάτου βάρους σε ένα από τα περιουσιακά στοιχεία της
ασφαλιστικής τοποθέτησης, η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να
τα συµπληρώσει εντός επτά ηµερών.

11. Κατ’  εξαίρεση των ρυθµίσεων των προηγουµένων παραγράφων στη
περίπτωση άσκησης των κλάδων ασφάλισης ΙΙΙ (ασφαλίσεις ζωής,
προσόδων, γάµου και γεννήσεως που συνδέονται µε επενδύσεις), V
(τοντίνες), VII 2 (διαχείριση οµαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων) και
VIII (κλάδος προνοίας του Γαλλικού Κώδικα Ασφαλειών), ισχύουν ειδικές
ρυθµίσεις ως προς τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε
ασφαλιστική τοποθέτηση.

Α)   Ασφαλίσεις ζωής, προσόδων, γάµου και γεννήσεως που συνδέονται
µε επενδύσεις (κλάδος ΙΙΙ) και τοντίνες (κλάδος V) : Με την
επιφύλαξη του άρθρου 13γ και 73 παρ. 3 του παρόντος ν.δ/τος, οι
διατάξεις των παραγρ. 1, 2, 3 (περιπτ. Α, στοιχ. β, γ, δ, ε, στ, ζ, η,
θ), 4 (β, γ), 9, 12, 13 και 14 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
αναλογικά και στην περίπτωση αυτή. Σε περίπτωση µείωσης της
ασφαλιστικής τοποθέτησης εξαιτίας αναγκαστικής εκτέλεσης,
απαλλοτρίωσης ή σύστασης εµπραγµάτου βάρους σε ένα από τα
περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής τοποθέτησης, η ασφαλιστική
επιχείρηση υποχρεούται να τα συµπληρώσει µε οµοειδή εντός δέκα
ηµερών.

Β)  Στον ισολογισµό της ασφαλιστικής επιχείρησης τα περιουσιακά
στοιχεία της ως άνω περιπτ. α που διατίθενται σε ασφαλιστική
τοποθέτηση αναλύονται κατά κατηγορία σύµφωνα µε το άρθρο 67
παραγρ. 1 του παρόντος, ως εξής :

- Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων
- Μετοχές, άλλες συµµετοχές
- Οµόλογα, οµολογίες και έντοκα γραµµάτια
- Προθεσµιακές καταθέσεις

γ)   ∆ιαχείρηση οµαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και προνοίας
(κλάδοι VII2 και VIII) :
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Ν. 3746/09
Αρ. 54
παρ.12

Π.∆. 252/96
Αρ. 11

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε ασφαλιστική
τοποθέτηση µε την επιφύλαξη των παραγ. 1 έως και 5, 7 έως και 10
και 12 έως και 14 του παρόντος άρθρου, είναι τα εξής :

i) Τα ακίνητα της παρ. 3 περιπτ. Γ του παρόντος και µέχρι
ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) του πιστωτικού
υπολοίπου του λογαριασµού κεφαλαίων.

ii) Τα χρεώγραφα της παρ. 3 περιπτ. Α (γ, δ, ε, στ, ζ, η και θ).
Για τα οµόλογα ή οµολογίες του ιδίου πιστωτικού ιδρύµατος
ισχύει η διάταξη της παρ. 6 περιπτ. Αi του παρόντος
άρθρου.

iii) Τα στοιχεία της παραγρ. 3 περιπτ. Α (α, β) Β και Ι’
iv) ∆άνεια της παρ. 3 περιπτ. ∆ προς τον αντισυµβαλλόµενο

µέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του πιστωτικού
υπολοίπου του λογαριασµού κεφαλαίων, µετά από
σύµφωνη γνώµη των συµβουλίων των εργαζοµένων.

«12.  Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ρυθµίζεται :

α)  ο ενιαίος τρόπος υποβολής των καταστάσεων τοποθέτησης του
ενεργητικού της ασφαλιστικής επιχείρησης και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά,

β)  τα  τακτά  χρονικά  διαστήµατα  σχηµατισµού των τεχνικών
αποθεµάτων και υποβολής των σχετικών καταστάσεων προς την
ΕΠ.Ε.Ι.Α.,

γ)  ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α. των
περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν την ασφαλιστική
τοποθέτηση των τεχνικών αποθεµάτων, που έχουν σχηµατισθεί
σύµφωνα µε τα οριζόµενα υπό (β) ανωτέρω, ως και οι πολιτικές,
που πρέπει να τηρούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για την
ασφάλεια, την απόδοση, τη ρευστότητα και τη διασπορά των
επενδύσεών τους,

δ) η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α.
καταστάσεων ταµειακών ροών (ρευστότητας),

ε)   κάθε ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.»

13. Για την εφαρµογή του άρθρου 10 του παρόντος δεν είναι απόρρητες οι
καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση.

14. Όλες οι περιπτώσεις τοποθετήσεων κατά τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου µπορεί να πραγµατοποιούνται και σε κατά περίπτωση επενδύσεις
στην Κύπρο υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί νοµισµατικής
αντιστοιχίας.

15. Υπό την επιφύλαξη των παραγ. 1 έως και 5, 7 έως και 10 και 12 έως και
14 του παρόντος άρθρου, τα περιουσιακά στοιχεία, που καλύπτουν το ½
του ελαχίστου εγγυητικού κεφαλαίου των υποκαταστηµάτων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα σύµφωνα µε
την παραγ. 1 εδάφιο τρίτο του παρόντος άρθρου και τα οποία
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δεσµεύονται στην Ελλάδα σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 2 του
άρθρου 9 του παρόντος είναι τα εξής :

- Τα ακίνητα της παραγ. 3 περιπτ. Γ του παρόντος άρθρου
- Τα περιουσιακά στοιχεία της παραγ. 3 περιπτ. Α και Ι του παρόντος
άρθρου.»

Άρθρον 9

Π.∆. 252/96
Αρ.12 παρ. 1

Π.∆. 332/03
Αρ. 4 παρ. 1

N. 2496/97
Αρ. 35 παρ.8

1.  Αν η ασφαλιστική επιχείρηση δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις των
άρθρων 7 και 8 του παρόντος περί τεχνικών αποθεµάτων, ο Υπουργός
Εµπορίου µπορεί µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, και αφού γνωστοποιήσει προηγουµένως την πρόθεσή του
στις εποπτικές αρχές των Κρατών - µελών όπου ενδεχόµενα λειτουργεί η
επιχείρηση µε υποκατάστηµα ή µε ελεύθερη παροχή υπηρεσιών να
χαρακτηρίζει ως ασφαλιστική τοποθέτηση µέρος ή το σύνολο της
ελεύθερης περιουσίας της, να απαγορεύει την ελεύθερη διάθεση µέρους ή
και του συνόλου της περιουσίας της, να ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά
την άδεια λειτουργίας ορισµένων ή όλων των κλάδων που ασκεί και να
λαµβάνει κάθε άλλο πρόσφορο µέτρο µε σκοπό τη διασφάλιση των
συµφερόντων των ασφαλισµένων ως και κάθε άλλου δικαιούχου
ασφαλίσµατος.

2. Η απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης του συνόλου ή µέρους των
περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικής επιχείρησης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, σηµειώνεται κατά περίπτωση
στα οικεία βιβλία µεταγραφών ή υποθηκών ή στα βιβλία της Τράπεζας,
όπου υπάρχει σχετική κατάθεση, ύστερα από αίτηση του Υπουργείου
Εµπορίου. Η ως άνω απαγόρευση αίρεται µερικά ή ολικά µε απόφαση του
Υπουργού Εµπορίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην απόφαση πρέπει να αναφέρονται και οι όροι της άρσης. Τόσο η
απαγόρευση όσο και η άρση αυτής κοινοποιούνται στις εποπτικές αρχές
των ενδιαφεροµένων Κρατών - µελών.

3.  Το Υπουργείο Ανάπτυξης ειδοποιεί επειγόντως τις εποπτικές αρχές όλων
των άλλων κρατών – µελών για την απόφασή του να λάβει τα µέτρα της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και για τα ενδεχόµενα
πρακτικά αποτελέσµατα των µέτρων αυτών.

     Η σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης δηµοσιεύεται, αµελλητί και στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με τη δηµοσίευση αυτή καθορίζεται ως
εφαρµοστέο δίκαιο για τα ληφθέντα µέτρα το ελληνικό.

     Τα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου εφαρµόζονται ανεξάρτητα από την εφαρµογή των διατάξεων περί
δηµοσίευσης του προηγουµένου εδαφίου.

 "4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των
κειµένων διατάξεων και του καταστατικού της εταιρείας, µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρίες ή
κοινοπραξίες ελεγκτών, που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Ορκωτών
Ελεγκτών του άρθρου 13 του π.δ/τος 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α'), η
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διενέργεια έκτακτου ελέγχου µε βάση τα διεθνή δεδοµένα. ‘Εργο των ως
άνω ελεγκτικών εταιριών και κοινοπραξιών θα είναι η διενέργεια
οικονοµικού και διαχειριστικού ελέγχου στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στα
πλαίσια της ασκούµενης από το Υπουργείο Ανάπτυξης εποπτείας στις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της εφαρµογής από αυτές
της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ειδικότερα θα καθορίζεται µε την ως άνω
απόφαση. Ο τρόπος επιλογής και η αµοιβή των άνω ελεγκτικών εταιριών
και κοινοπραξιών θα καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των κειµένων
διατάξεων, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµικών.
Για τις υποχρεώσεις των παραπάνω ελεγκτών έχουν εφαρµογή και η
παράγραφος 4 του άρθρου 40 β' και η παράγραφος 1 του άρθρου 40 γ'
του ν. 2190/1920 "Περί ανωνύµων εταιριών", όπως ισχύει σήµερα".

Άρθρον 9α

Π.∆. 332/03
Αρ. 5

1. Η απόφαση για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης ελληνικής
ασφαλιστικής επιχείρησης, κατά την έννοια του άρθρου 2α εδ. λα του
παρόντος, περιλαµβάνει και τα υποκαταστήµατά της σε άλλα κράτη –
µέλη. Η σχετική απόφαση παράγει τα αποτελέσµατά της σε όλα τα κράτη
– µέλη και µπορεί να λαµβάνεται ανεξάρτητα από τη λήψη µέτρων
εξυγίανσης. Ανάλογες αποφάσεις των άλλων κρατών – µελών παράγουν
αποτελέσµατα στην Ελλάδα.

2.  Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενηµερώνει επειγόντως τις εποπτικές αρχές όλων
των άλλων κρατών – µελών για την απόφαση να κινηθεί διαδικασία
εκκαθάρισης και για τα πιθανά πρακτικά αποτελέσµατα που συνεπάγεται η
έναρξη αυτής της διαδικασίας. Επίσης ενηµερώνει τις εποπτικές αρχές των
άλλων κρατών – µελών για την εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης,
εφόσον τούτο ζητηθεί από αυτές.

Άρθρον 9β

Π.∆. 332/03
Αρ. 5

1. Εφαρµοστέο δίκαιο στην έκδοση απόφασης για την έναρξη της διαδικασίας
εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και στη διαδικασία και τα
αποτελέσµατά της, είναι το Ελληνικό ∆ίκαιο, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 12β του παρόντος.

2. Το Ελληνικό δίκαιο καθορίζει ιδίως :

Α) Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποτελούν την περιουσία και την
µεταχείριση των στοιχείων του ενεργητικού που απέκτησε η
ασφαλιστική επιχείρηση ή έχουν υπαχθεί σε αυτήν, µετά την έναρξη
της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Β) Τις αντίστοιχες αρµοδιότητες και δικαιώµατα της ασφαλιστικής
επιχείρησης και του εκκαθαριστή.

Γ)  Τις προϋποθέσεις επιτρεπτού του συµψηφισµού, άλλως οι πιστωτές
έχουν το δικαίωµα να προτείνουν συµψηφισµό κατά το δίκαιο που
διέπει την απαίτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης.
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∆) Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εκκαθάρισης στις ισχύουσες
συµβάσεις στις οποίες η ασφαλιστική επιχείρηση είναι συµβαλλόµενο
µέρος.

Ε)  Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εκκαθάρισης στις εκκρεµείς δίκες που
έχουν κινήσει οι πιστωτές, µε εξαίρεση των εκκρεµοδικιών που
αφορούν στοιχεία του ενεργητικού ή δικαίωµα του οποίου έχει
απεκδυθεί η ασφαλιστική επιχείρηση, οπότε εφαρµοστέο δίκαιο
καθίσταται µόνον το δίκαιο του κράτους – µέλους στο οποίο υφίσταται
η εκκρεµοδικία.

ΣΤ) Τις απαιτήσεις που µπορούν να αναγγελθούν και τη νοµική
µεταχείριση αυτών που γεννώνται µετά την έναρξη διαδικασίας
εκκαθάρισης.

Ζ) Τις προϋποθέσεις αναγγελίας, επαλήθευσης και αποδοχής των
απαιτήσεων.

Η) Τις προϋποθέσεις που διέπουν τη διανοµή του προϊόντος της
ρευστοποίησης, τη σειρά κατάταξης των πιστωτών και τα δικαιώµατα
των πιστωτών που ικανοποιήθηκαν µερικώς µετά την εκκαθάριση µε
βάση εµπράγµατο δικαίωµα ή δια συµψηφισµού.

Θ) Τους όρους, τα αποτελέσµατα της περάτωσης της διαδικασίας
εκκαθάρισης, ιδίως µετά από συµβιβασµό καθώς και τα δικαιώµατα των
πιστωτών µετά την περάτωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Ι) Τον καταλογισµό των εξόδων και των δαπανών της διαδικασίας
εκκαθάρισης.

ΙΑ) Τους κανόνες περί ακυρότητος, ακύρωσης και κήρυξης του ανενεργού
των επιβλαβών για τους πιστωτές δικαιοπραξιών, εκτός εάν, το
πρόσωπο που ωφελήθηκε από δικαιοπραξία επιβλαβή για το σύνολο
των πιστωτών αποδείξει ότι :  α) η εν λόγω δικαιοπραξία διέπεται από
το δίκαιο άλλου κράτους – µέλους και β) το δίκαιο αυτό δεν προβλέπει,
στη συγκεκριµένη περίπτωση, προσβολή της δικαιοπραξίας.

3. Οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων Γ’, Ε’ και ΙΑ’ της παραπάνω παραγράφου
ισχύουν και για τα αποτελέσµατα των µέτρων εξυγίανσης.

Άρθρον 10

Π.∆. 332/03
Αρ. 6

Ν. 2170/93
Αρ. 4 παρ. 2

"1.  Οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση και οι καθολικοί και ειδικοί τους
διάδοχοι έχουν προνόµιο στην ασφαλιστική τοποθέτηση, που προηγείται
από κάθε άλλο γενικό ή ειδικό προνόµιο εκτός από το προνόµιο της
παραγράφου 9 του άρθρου 12α του παρόντος".

Το προνόµιο αυτό ασκείται αποκλειστικά από τους δικαιούχους
ασφαλίσεων ζωής, από τους δικαιούχους ασφαλίσεων αστικής ευθύνης
από την κυκλοφορία αυτοκινήτων και από τους δικαιούχους των λοιπών
ασφαλίσεων κατά ζηµιών, στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί
σε ασφαλιστική τοποθέτηση αντίστοιχα για καθεµιά από τις ασφαλίσεις
αυτές. Το ως άνω προνόµιο ισχύει και µετά τη λύση της ασφαλιστικής
επιχείρησης.
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Ν. 3557/07
Αρ.11 παρ. 2

Ν. 2170/93
Αρ. 4 παρ. 2

Ν. 2496/97
Αρ.35
παρ.12
(διαγράφεται
η λέξη
“εκτελεστή”)

«Οι απαιτήσεις από σχέση εξαρτηµένης εργασίας, εκτός των απαιτήσεων
προσώπων που ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση της ασφαλιστικής
επιχείρησης, έχουν προνόµιο επί του συνόλου της περιουσίας της
ασφαλιστικής επιχείρησης, εξαιρουµένων των εξόδων εκκαθάρισης και
των µαθηµατικών αποθεµάτων που υπάγονται στην κατηγορία τεχνικών
αποθεµάτων ασφαλίσεων ζωής, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος.
Οι απαιτήσεις του προηγούµενου εδαφίου προηγούνται των απαιτήσεων
των δικαιούχων ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία
αυτοκινήτων, καθώς και των απαιτήσεων των λοιπών ασφαλίσεων κατά
ζηµιών. Τα προηγούµενα εδάφια ισχύουν αναδροµικά από 1.1.2006.»

2.  Κατάσχεση ασφαλιστικής τοποθέτησης στα χέρια της ασφαλιστικής
επιχείρησης ή τρίτου επιτρέπεται µόνο υπέρ των δικαιούχων της
προηγούµενης παρ. 1 µε βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή απόφαση
διαιτητικού δικαστηρίου. Αντίγραφο του κατασχετηρίου επιδίδεται µε
ποινή ακυρότητας της κατάσχεσης στο Υπουργείο Εµπορίου.

3.   Σε περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης ή πτώχευσης ασφαλιστικής
επιχείρησης ο, κατά το άρθρο 12α του παρόντος, επόπτης εκκαθάρισης ή
πτώχευσης καλεί µέσα σε δέκα ηµέρες από το διορισµό του τους
δικαιούχους ασφαλίσµατος, µε ανακοίνωση, που δηµοσιεύεται µια φορά
την εβδοµάδα, επί τρεις συνεχείς εβδοµάδες σε πέντε ηµερήσιες, ευρείας
κυκλοφορίας, εφηµερίδες, από τις οποίες µια τουλάχιστον εκδίδεται στην
έδρα της επιχείρησης και µια οικονοµική, να του αναγγείλουν τις
απαιτήσεις τους µε όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία µέσα σε τρεις
µήνες από την τελευταία δηµοσίευση. ∆εν καλούνται οι δικαιούχοι
ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθώς
και οι δικαιούχοι ασφαλίσεων ζωής, για τους οποίους δεν έχει επέλθει
ασφαλιστική περίπτωση. Η επαλήθευση των απαιτήσεων γίνεται από τα
ως άνω όργανα, αρχίζει το αργότερο µέσα σε τρεις ηµέρες από τη λήξη
της ως άνω προθεσµίας και ολοκληρώνεται στο συντοµότερο χρονικό
διάστηµα.

        Γίνονται δεκτές οι απαιτήσεις που δεν αµφισβητούνται από τα ως άνω
όργανα ή έχουν επιδικασθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή
απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου. Ο επόπτης εκκαθάρισης και ο
εκκαθαριστής ή ο επόπτης πτώχευσης και ο σύνδικος υποβάλλουν στο
Υπουργείο Εµπορίου κατάσταση των δικαιούχων ασφαλίσµατος µέσα σε
δύο µήνες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αναγγελιών. Στην
κατάσταση αυτήν περιλαµβάνονται, εφόσον έχουν επαληθευθεί οι
απαιτήσεις τους:
α)    οι δικαιούχοι ασφαλίσµατος ασφαλίσεων ζωής,
β) οι δικαιούχοι ασφαλίσµατος ασφαλίσεων κατά ζηµιών εκτός

ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων,
που έχουν δηλώσει την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης και
έχει καταχωρηθεί η δήλωση στα βιβλία της ασφαλιστικής
επιχείρησης και

γ)    όσοι αναγγέλθηκαν µέσα στην ως άνω προθεσµία.

Για τις απαιτήσεις που αµφισβητούνται δικαστικά ή εξώδικα γίνεται
χωριστή µνεία, στην οποία αναφέρεται το ποσό που εκτιµά ο επόπτης
εκκαθάρισης και ο εκκαθαριστής ή ο επόπτης πτώχευσης και ο σύνδικος
και το ποσό που διεκδικεί ο δικαιούχος ασφαλίσµατος. Στην κατάσταση
καταχωρίζονται και οι τυχόν διαφωνίες κατά την επαλήθευση µεταξύ
επόπτη και εκκαθαριστή ή συνδίκου. Η κατάσταση καταχωρίζεται αµέσως
στο µητρώο ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η ανακοίνωση της
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Π.∆. 332/03
Αρ. 9

Π.∆. 252/96
Αρ. 12 παρ.2

Ν. 2170/93
Αρ. 4

‘Εχει
καταργηθεί.
(Βλ. Σχόλιο και
νέες παρ. 6, 7,
8)

Ν. 2170/93
Αρ. 4 Παρ. 2

καταχώρησής της δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ευρείας
Κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες από τις οποίες η µία τουλάχιστον
εκδίδεται στην έδρα της επιχείρησης, µία φορά την εβδοµάδα επί τρεις
συνεχείς εβδοµάδες. Αντιρρήσεις κατά της πιο πάνω κατάστασης
ασκούνται µε ανακοπή στο µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της
επιχείρησης µέσα σε σαράντα πέντε ηµέρες από την τελευταία
δηµοσίευση και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
µέτρων. 'Εφεση κατά της απόφασης του πρωτοδικείου εκδικάζεται από
το αρµόδιο εφετείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Η
απόφαση του εφετείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο.

       «∆ικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση που έχουν συνήθη διαµονή,
κατοικία ή έδρα σε άλλο κράτος – µέλος, συµπεριλαµβανοµένων των
δηµοσίων αρχών των κρατών – µελών, δικαιούνται να αναγγέλλουν τις
απαιτήσεις τους, τυγχάνοντας της αυτής µεταχείρισης και κατάταξης µε
τις οµοειδείς απαιτήσεις δικαιούχων, οι οποίοι έχουν συνήθη διαµονή,
κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα.

       Η αναγγελία των προαναφεροµένων απαιτήσεων µπορεί να γίνεται στην
επίσηµη γλώσσα του κράτους – µέλους συνήθους διαµονής, κατοικίας ή
έδρας των δικαιούχων.»

4.   "Με αίτηση του εκκαθαριστή ή του συνδίκου, ο Υπουργός Εµπορίου
µπορεί να επιτρέψει την αποδέσµευση των περιουσιακών στοιχείων που
έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση, πλην της ασφαλιστικής
τοποθέτησης ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από τα χερσαία αυτοκίνητα
οχήµατα, σύµφωνα µε τη διάκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 8".

Ο εκκαθαριστής ή ο σύνδικος ικανοποιεί από το προϊόν της εκποίησης
τους δικαιούχους ασφαλίσµατος συµµέτρως.

 ("Ο Υπουργός Ανάπτυξης, µετά από αίτηση του Επικουρικού Κεφαλαίου,
υποχρεούται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης
να επιτρέψει στον επόπτη εκκαθάρισης ή στον εκκαθαριστή, καθώς και
στον επόπτη πτώχευσης ή στο σύνδικο τη µεταβίβαση στο Επικουρικό
Κεφάλαιο του δικαιώµατος διοίκησης και διάθεσης Περιουσιακών
στοιχείων που έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ασφάλισης
αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων για την ικανοποίηση,
από άµεσες ή µελλοντικές απαιτήσεις, των δικαιούχων ασφαλίσµατος".)

       «Σχόλιο :
- Το τρίτο εδάφιο το οποίο είχε αντικατασταθεί ως άνω µε την παρ. 10

του αρ. 35 του Ν. 2496/97 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ. 4 του αρ. 25
του Ν. 2919/2001».

- Με την παρ. 10 του αρ. 35 του Ν. 2496/97 ορίζεται ότι : «Β.
Αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε τις οποίες έχει εγκριθεί
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος η µεταβίβαση από τους
επόπτες εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, των οποίων έχει ήδη ανακληθεί η άδεια, προς το
Επικουρικό Κεφάλαιο, είναι έγκυρες.»

Η εκποίηση ακινήτων γίνεται ύστερα από εκτίµηση της Επιτροπής του
άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η µεταβίβαση ολόκληρου ή µέρους χαρτοφυλακίου γίνεται ύστερα από
άδεια του Υπουργού Εµπορίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι της
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Ν. 2919/01
Αρ.25 Παρ. 1

Ν. 2919/01
Αρ.25 Παρ. 2
(Οι παρούσες
παρ. 7 και 8
προστέθηκαν µε
την ανωτέρω
διάταξη, οι δε
παρ. 7 και 8
αναριθµήθηκαν
σε 9 και 10)

κατά παρέκκλιση του άρθρου 59.

5.    Σε περίπτωση άρνησης για οποιονδήποτε λόγο του εκκαθαριστή ή του
συνδίκου να προβεί χωρίς καθυστέρηση στις ενέργειες που εκτελεί από
κοινού µε τον αντίστοιχο επόπτη, σύµφωνα µε την παρ. 3, οι ενέργειες
αυτές εκτελούνται έγκυρα από µόνο τον επόπτη, ο οποίος προβαίνει σε
σχετική µνεία της άρνησης.

"6. Αµέσως µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής
επιχείρησης ο επόπτης εκκαθάρισης προβαίνει σε σφράγιση και εν
συνεχεία αποσφράγιση των κεντρικών γραφείων και των
υποκαταστηµάτων της επιχείρησης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας."

"7.   Από την ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής
επιχείρησης ή της θέσης αυτής σε κοινή εκκαθάριση ή σε κατάσταση
πτώχευσης, το Επικουρικό Κεφάλαιο διοικεί και διαθέτει όλα τα
περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
παρόντος σε τοποθέτηση ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από χερσαία
αυτοκίνητα οχήµατα. Τα εκ των µεταβιβαζοµένων Περιουσιακών
στοιχείων ακίνητα εκποιούνται από το Επικουρικό Κεφάλαιο µε
πλειοδοτικό διαγωνισµό, που διενεργείται µε υποβολή κλειστών και
σφραγισµένων έγγραφων προσφορών και µε τιµή εκκίνησης αυτήν που
θα ορίσει η Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, η οποία
προκειµένου για ακίνητα σε περιοχές, στις οποίες ισχύει το σύστηµα του
αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας τους δεν µπορεί να είναι
µικρότερη της αντικειµενικής αξίας. Με απόφαση του Υπουργού
Aνάπτυξης ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η διακήρυξη
διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισµού και ενδεικτικά ο τρόπος
κατάθεσης των προσφορών, η διαδικασία αποσφράγισής τους, η
αξιολόγηση αυτών , τα κριτήρια επιλογής του τελικού πλειοδότη, η
δηµοσίευση της διακήρυξης και η διαδικασία διενέργειας επαναληπτικού
διαγωνισµού σε Περίπτωση που ο πρώτος δεν τελεσφορήσει, καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της Παρούσας Παραγράφου.
Τίτλοι, οµόλογα και λοιπά παρόµοια και άµεσα ρευστοποιήσιµα
περιουσιακά στοιχεία εκποιούνται στην τρέχουσα χρηµατιστηριακή τους
αξία ή στην τρέχουσα ή συνήθη αξία τους στις αγορές χρήµατος και
κεφαλαίου. Καταθέσεις σε τράπεζες περιέρχονται στην άµεση διάθεση
και διαχείριση του Επικουρικού Κεφαλαίου.

8.  Το Επικουρικό Κεφάλαιο υποχρεούται να καταβάλει στα όργανα
εκκαθάρισης το ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογική συµµετοχή του
στην ικανοποίηση των προνοµιακών απαιτήσεων των εργαζοµένων και
στα έξοδα εκκαθάρισης, η οποία υπολογίζεται κατά το λόγο της
ασφαλιστικής τοποθέτησης του κλάδου αστικής ευθύνης από την
κυκλοφορία αυτοκινήτων προς το σύνολο της ασφαλιστικής
τοποθέτησης της εταιρείας σε όλους τους κλάδους που ασκούσε. Το
τυχόν εναποµένον υπόλοιπο µετά την καταβολή του κατά τα άνω ποσού,
την ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλίσµατος και την επιστροφή των
µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων επιστρέφεται στον εκκαθαριστή ή τον
σύνδικο".

"9"  "(7). ‘Οπου στον παρόντα νόµο γίνεται αναφορά σε απόφαση διαιτητικού
δικαστηρίου νοείται η απόφαση εκείνη, η αγωγή ακύρωσης της οποίας
είτε δεν έχει ασκηθεί εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας του άρθρου
899 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, όπως ισχύει, είτε έχει απορριφθεί
τελεσίδικα".
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Ν. 2837/00
Αρ. 3 Παρ. 1

"10" "(8). Κατά παρέκκλιση των κείµενων φορολογικών, ασφαλιστικών και
λοιπών διατάξεων, στις περιπτώσεις µεταβίβασης ή εκποίησης
περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικών εταιρειών που Τελούν υπό
καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, δεν είναι αναγκαία η προσκοµιδή
πιστοποιητικού φορολογικής ή ασφαλιστικής ενηµερότητας και κάθε
άλλου εγγράφου γενικά που απαιτείται να προσαχθεί από δηµόσια αρχή
ή Ν.Π.∆.∆. για το χρόνο που έχει προηγηθεί της ανάκλησης και θέσης
της εταιρίας σε ασφαλιστική εκκαθάριση για τη σύνταξη του σχετικού
συµβολαίου ή της µεταβιβαστικής εν γένει σύµβασης. Ο
συµβολαιογράφος συντάσσει το συµβόλαιο χωρίς την προσκοµιδή
πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας ή κάθε άλλου, από τα
προαναφερθέντα, εγγράφου και οι αρµόδιες ∆ηµόσιες Οικονοµικές
Υπηρεσίες υποχρεούνται να προβαίνουν σε θεώρηση βιβλίων και
στοιχείων των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών, χωρίς επίσης
προσκοµιδή των απαιτούµενων πιστοποιητικών και εγγράφων."

Άρθρον 11

Π.∆. 252/96
Αρ.12 Παρ.3

Π.∆. 23/05
Αρ.12 παρ.2

"1. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν ασφαλίσεις ζωής είναι
υποχρεωµένες να τηρούν "βιβλίο τεχνικών σηµειωµάτων και γενικών και
ειδικών όρων", θεωρηµένο από τη ∆ιεύθυνση Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Εµπορίου, στο οποίο
καταχωρούνται όλα τα τεχνοοικονοµικά στοιχεία και οι µέθοδοι που
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των ασφαλίστρων, των
µαθηµατικών αποθεµάτων και των µεταφεροµένων εξόδων πρόσκτησης
καθώς και οι γενικοί και ειδικοί όροι των ασφαλιστηρίων συµβολαίων.

Το αυτό ισχύει και για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν
ασφαλίσεις κατά ζηµιών όταν αυτές ασκούν τους κλάδους 1 "Ατυχήµατα"
και 2 "Ασθένειες" και αυτός υπόκειται σε διαχείριση παρόµοια µε τον
κλάδο ζωής, σύµφωνα µε το άρθρο «17α παρ. 8 του παρόντος». Ο
τρόπος τήρησης του "Βιβλίου" καθώς και τα στοιχεία που θα περιέχει
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2.  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν ασφαλίσεις κατά ζηµιών
υποχρεούνται να τηρούν "βιβλίο τιµολογίων και όρων", ο τρόπος
τήρησης του οποίου ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου."

Σχόλιο : Το αρχικό άρθρο 12 καταργήθηκε και το άρθρο 12α αναριθµήθηκε σε 12 µε το
άρθρο 13 του Π.∆. 252/96.    

Άρθρον 12

Π.∆. 252/96
Αρ. 14

"1.  Οι επιχειρήσεις που ασκούν ασφαλίσεις ζωής µπορούν να διανέµουν στους
ασφαλισµένους τους µέρος από τα κέρδη που πραγµατοποιούν κάθε
χρόνο.

Το συνολικό ποσοστό κέρδους προς διανοµή καθορίζεται κάθε φορά από
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τη γενική συνέλευση των µετόχων της επιχείρησης και αποδίδεται στους
δικαιούχους κατ' αναλογία του µαθηµατικού αποθέµατος κάθε
συµβολαίου.

Η διανοµή πραγµατοποιείται µε έναν από τους εξής τρόπους :
α) σε µετρητά,
β) µε ελάττωση των επόµενων δόσεων των ασφαλίστρων,
γ) µε αύξηση του ασφαλισµένου κεφαλαίου (ασφαλιστικού ποσού), και
δ) µε πίστωση σχετικού λογαριασµού του ασφαλισµένου εντόκως.

2.    Επίσης µπορούν να συνάπτουν ασφαλιστήρια ζωής, τα οποία προβλέπουν
την, ανεξάρτητα από την πραγµατοποίηση ετήσιων κερδών,
υποχρεωτική επιστροφή στους δικαιούχους, ανάλογα µε το µαθηµατικό
απόθεµα κάθε ασφαλιστηρίου, ποσοστού από την προς διάθεση απόδοση
των επενδύσεων των µαθηµατικών αποθεµάτων, η οποία (απόδοση)
πραγµατοποιείται πέραν από το εγγυηµένο τεχνικό επιτόκιο.

Η ως άνω απόδοση, το ποσοστό και το µαθηµατικό απόθεµα,
κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους ασφαλισµένους. Η επιστροφή
πραγµατοποιείται, µε τους ίδιους τρόπους που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος.

3.     Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα σύναψης ασφαλίσεων
ζωής σε δραχµές µε ρήτρα συναλλάγµατος, υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων περί νοµισµατικής αντιστοιχίας."

Άρθρον 12α

Π.∆. 332/03
Αρ. 8

1. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής
επιχείρησης για παράβαση νόµου, καθώς και σε κάθε περίπτωση λύσης
του νοµικού προσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία έχει
απαγορευθεί η ελεύθερη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, ακολουθεί το
στάδιο ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

        Η απόφαση περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης που ορίζει τον επόπτη και το
εφαρµοστέο δίκαιο καταχωρείται στο Μητρώο ασφαλιστικών ανωνύµων
εταιριών και περίληψη αυτής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως καθώς και στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η απόφαση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής
επιχείρησης µε έδρα σε άλλο κράτος – µέλος καταχωρείται στο µητρώο
που τηρείται για το λόγο αυτό στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το περιεχόµενο
του οποίου καθορίζεται µε Υπουργική Απόφαση.

        Κατά το στάδιο αυτό και µέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης η
ασφαλιστική επιχείρηση δεν µπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση.

2.    Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ. 7 του παρόντος, σε περίπτωση
έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης οι
εγγραφές στα ειδικά µητρώα του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος δεν
µεταβάλλονται εκτός των διορθώσεων ή τεχνικών λαθών, χωρίς
προηγούµενη άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης.

        Με απόφαση του εκκαθαριστή, η αξία των ασφαλίστρων που
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εισπράττονται, ως και κάθε άλλη απόδοση αυτών, που προκύπτει για την
ασφαλιστική επιχείρηση µετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης
και µέχρι τη λήξη της, προστίθενται µε εγγραφή στα ειδικά µητρώα του
άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος.

        Εάν το προϊόν ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που
απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση υστερεί της αναγραφόµενης
στα ειδικά µητρώα του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος, αξίας, ο
εκκαθαριστής και ο επόπτης εκκαθάρισης αιτιολογούν το γεγονός αυτό
εγγράφως στον Υπουργό Ανάπτυξης.

3.    Ο Υπουργός Ανάπτυξης διορίζει και ανακαλεί ως επόπτη της ασφαλιστικής
εκκαθάρισης πρόσωπο µε ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέµατα
λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή πιστωτικών ιδρυµάτων. Με
την ίδια απόφαση ορίζεται και η αµοιβή του επόπτη. Ο επόπτης
υποβάλλει µέσα σε τρεις ηµέρες από την επίδοση του διορισµού του,
αίτηση διορισµού εκκαθαριστή στο αρµόδιο δικαστήριο. Μέχρι το
διορισµό εκκαθαριστή ο επόπτης ασκεί όλες τις εξουσίες του
εκκαθαριστή.

        Μετά το διορισµό εκκαθαριστή ο επόπτης παρακολουθεί τις επί µέρους
εργασίες της εκκαθάρισης, γνωµατεύει, εφόσον το ζητήσει ο
εκκαθαριστής, σε θέµατα της εκκαθάρισης, ενηµερώνει γραπτά τον
Υπουργό Ανάπτυξης για την πορεία της εκκαθάρισης τουλάχιστον ανά
δίµηνο και όποτε άλλοτε του ζητηθεί και υποβάλλει έκθεση µετά τη λήξη
της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

       Ο επόπτης, µπορεί επίσης να παρεµβαίνει πρόσθετα σε δίκες που διεξάγει
ο εκκαθαριστής. Τυχόν ακυρότητα του διορισµού του επόπτη δε θίγει το
κύρος των πράξεών του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

4.     Σε περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής διορίζεται κατά
τη διαδικασία των άρθρων 739 και επόµενα του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας. Αντίθετες διατάξεις των καταστατικών δεν ισχύουν.
Εκκαθαριστής διορίζεται πρόσωπο µε ειδική γνώση και πείρα σε θέµατα
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή πιστωτικών ιδρυµάτων από κατάλογο 30
τουλάχιστον προσώπων που καταρτίζεται και τηρείται στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, µετά από πρόταση της επιτροπής ιδιωτικής ασφάλισης. Το
δικαστήριο οφείλει να δικάσει την αίτηση µέσα σε πέντε ηµέρες και να
εκδώσει την  απόφασή του το αργότερο µέσα σε πέντε ηµέρες.
Αναστολή της ισχύος της απόφασης δεν χωρεί.

       Με την ίδια δικαστική απόφαση ορίζεται και η αµοιβή του εκκαθαριστή.

       Ο κατά τα ανωτέρω διοριζόµενος εκκαθαριστής δικαιούται να ασκεί όλες
τις κατά το παρόν αρµοδιότητές του εντός όλων των κρατών – µελών. Ο
διορισµός του αποδεικνύεται µε την προσκόµιση επικυρωµένου
αντιγράφου του πρωτοτύπου της δικαστικής απόφασης διορισµού του. Ο
εκκαθαριστής δύναται να ορίζει µε ειδικό πληρεξούσιο κατόπιν έγκρισης
του επόπτη, πρόσωπα για τη διευθέτηση θεµάτων που προκύπτουν σε
άλλο κράτος – µέλος, εάν τούτο είναι αναγκαίο, κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας εκκαθάρισης. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του σε
άλλο κράτος – µέλος, ο εκκαθαριστής τηρεί τους νόµους του κράτους
αυτού και ιδίως τις διαδικασίες ρευστοποίησης του ενεργητικού και
ενηµέρωσης των εργαζοµένων. Οι αρµοδιότητες αυτές δεν
περιλαµβάνουν δικαίωµα χρήσης βίας ούτε δικαίωµα λήψης απόφασης
επί νοµικών διαδικασιών ή διαφορών. Επίσης ο εκκαθαριστής και κάθε
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άλλο δεόντως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο µπορούν να ζητούν
καταχώρηση της απόφασης για τη διαδικασία εκκαθάρισης στα δηµόσια
βιβλία που τηρούνται στα άλλα κράτη – µέλη. Τα έξοδα καταχώρησης
λογίζονται ως έξοδα και δαπάνες της διαδικασίας.

        Για την απόδειξη διορισµού εκκαθαριστή άλλου κράτους – µέλους
απαιτείται προσκόµιση επικυρωµένου αντιγράφου του πρωτοτύπου της
απόφασης διορισµού του ή οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης που εκδίδει η
αρµόδια αρχή αυτού του κράτους – µέλους µεταφρασµένων στην
ελληνική γλώσσα.

5.    Κατά το χρονικό διάστηµα που η ασφαλιστική επιχείρηση βρίσκεται σε
ασφαλιστική εκκαθάριση αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε
βάρος της και σε βάρος των ασφαλισµένων της ασφαλίσεων αστικής
ευθύνης, µέχρι το ποσό για το οποίο ευθύνεται σε ολόκληρο η
ασφαλιστική επιχείρηση.

       Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα αναστέλλονται οι ατοµικές διώξεις των
δικαιούχων ασφαλίσµατος κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης.

6.    Με τη θέση της επιχείρησης σε ασφαλιστική εκκαθάριση οι εκκρεµείς
δίκες συνεχίζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων µε
πρωτοβουλία των δικαιούχων ασφαλίσµατος ή του επόπτη εκκαθάρισης
και του εκκαθαριστή ή του επόπτη πτώχευσης και του συνδίκου.
Εκκρεµείς διαφορές στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας εισάγονται, µε
κλήση οποιουδήποτε νοµιµοποιουµένου, στο  µονοµελές πρωτοδικείο της
έδρας της επιχείρησης ανεξάρτητα από το ποσό.

7. Ο εκκαθαριστής µπορεί να συνάπτει δάνεια µε πιστωτικά ιδρύµατα µε
σκοπό να εξοφλεί δικαιούχους ασφαλίσµατος. Οι απαιτήσεις από τα
δάνεια αυτά έχουν το προνόµιο της παρ. 1 του άρθρου 10.

8. Η αίτηση πτώχευσης ασφαλιστικής επιχείρησης πρέπει για το παραδεκτό
της συζήτησης να έχει κοινοποιηθεί προ δέκα ηµερών στην αρµόδια
διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο γραµµατέας του δικαστηρίου
που κηρύσσει την πτώχευση κοινοποιεί απόσπασµα της σχετικής
απόφασης στο Υπουργείο Ανάπτυξης µέσα σε πέντε ηµέρες από τη
δηµοσίευσή της. Ο Υπουργός Ανάπτυξης διορίζει αµέσως επόπτη
(επόπτης πτώχευσης) για τον οποίο εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις οι
σχετικές µε τον επόπτη εκκαθάρισης.

9. Οι αµοιβές και τα έξοδα του επόπτη εκκαθάρισης ή πτώχευσης και του
εκκαθαριστή της ασφαλιστικής εκκαθάρισης έχουν προνόµιο που
προηγείται από κάθε άλλο γενικής ή ειδικής κατηγορίας σε όλα τα
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Οι αµοιβές και τα έξοδα του
συνδίκου για τις εργασίες εκκαθάρισης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου
έχουν το ίδιο προνόµιο.

10. Ύστερα από αίτηση µετόχων ή εταίρων που αντιπροσωπεύουν
περισσότερο από πενήντα τοις εκατό (50%) του κεφαλαίου ασφαλιστικής
επιχείρησης, του εκκαθαριστή ή του επόπτη, ο Υπουργός Ανάπτυξης
µπορεί, εφόσον έχει περατωθεί η εκκαθάριση του ασφαλιστικού
χαρτοφυλακίου, να κηρύξει τη λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Η
εκκαθάριση δοσοληψιών εκτός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου συνεχίζεται
κατά τις διατάξεις που διέπουν την εκκαθάριση του νοµικού προσώπου
της επιχείρησης (κοινή εκκαθάριση).
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Ανεξάρτητα από την υπαγωγή της επιχείρησης στο καθεστώς της
ασφαλιστικής εκκαθάρισης, η περάτωση των εκτός του ασφαλιστικού
χαρτοφυλακίου εκκρεµών υποθέσεων συνεχίζεται κατά τις διατάξεις της
κοινής εκκαθάρισης.

11. Λύση του νοµικού προσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης, που επέρχεται
για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από πτώχευση και από λόγους της
παραγράφου 1, γνωστοποιείται αµέσως στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο
Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί µε απόφασή του, που εκδίδεται µέσα σε
δεκαπέντε ηµέρες, να θέσει την επιχείρηση σε ασφαλιστική εκκαθάριση.
Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε απαλλοτρίωση περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστηµα από τη λύση του
νοµικού προσώπου µέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης του
Υπουργού ή τη λήξη της ως άνω προθεσµίας.

12. Σε κάθε περίπτωση έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής
επιχείρησης ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της. Η ως άνω ανάκληση δεν
εµποδίζει τον εκκαθαριστή και κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο
προς τούτο από τις αρµόδιες αρχές να συνεχίζει ορισµένες
δραστηριότητες της ασφαλιστικής επιχείρησης εφόσον αυτό απαιτείται ή
ενδείκνυται για τους σκοπούς της εκκαθάρισης µε τη συναίνεση και υπό
τον έλεγχο του Υπουργού Ανάπτυξης.

13. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί µε απόφασή του να υπαγάγει στις
διατάξεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστική επιχείρηση που
βρίσκεται σε κοινή εκκαθάριση.

14. Ο εκκαθαριστής και ο επόπτης της εκκαθάρισης δεν υπέχουν ποινική
ευθύνη ούτε προσωποκρατούνται ούτε υπέχουν οποιαδήποτε άλλη
ευθύνη για χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης προς το ∆ηµόσιο ή τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής
τους. Το χρονικό διάστηµα της θητείας τους ανέρχεται σε δύο (2) χρόνια,
που µπορεί να ανανεώνεται.

15. Το κατ’ άρθρο 19 του Ν. 489/76 Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο
υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις και στα δικαιώµατα της
ασφαλιστικής επιχείρησης, διαχειρίζεται από κοινού µε τα άλλα αρµόδια
όργανα ειδικά το χαρτοφυλάκιο κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων
που βρίσκεται σε ασφαλιστική ή κοινή εκκαθάριση ή πτώχευση.

16. Με την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής ενηµερώνει
αµελλητί και ατοµικά µε γραπτό σηµείωµα κάθε γνωστό πιστωτή που έχει
συνήθη διαµονή, κατοικία ή έδρα σε άλλο κράτος – µέλος.

Το αναφερόµενο ως άνω σηµείωµα αναφέρει ιδίως τις προθεσµίες, τις
κυρώσεις που ορίζονται για τις εν λόγω προθεσµίες, το όργανο ή την
αρχή που έχει εξουσιοδοτηθεί προκειµένου να δεχθεί την αναγγελία
απαιτήσεων ή παρατηρήσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις καθώς και τα
υπόλοιπα επιβληθέντα µέτρα. Το σηµείωµα αναφέρει επίσης αν οι
πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις είναι προνοµιακές ή έχουν
εµπράγµατη ασφάλεια οφείλουν να προβούν σε αναγγελία των
απαιτήσεών τους.

Στην περίπτωση απαιτήσεων από ασφάλιση το σηµείωµα αναφέρει
επίσης τα γενικά αποτελέσµατα της διαδικασίας εκκαθάρισης επί των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων, και ιδίως την ηµεροµηνία από την οποία τα
ασφαλιστήρια συµβόλαια ή οι πράξεις παύουν να παράγουν
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αποτελέσµατα και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ασφαλισµένου
όσον αφορά το ασφαλιστήριο ή την πράξη.

Οι πληροφορίες του σηµειώµατος παρέχονται στην ελληνική γλώσσα σε
έντυπο που φέρει τον τίτλο «πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως
τηρητέες προθεσµίες» διατυπωµένο σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ εξαίρεση, οι πληροφορίες του σηµειώµατος
παρέχονται στην επίσηµη γλώσσα του κράτους συνήθους διαµονής,
κατοικίας ή έδρας του πιστωτή που είναι δικαιούχος απαιτήσεως από
ασφάλιση.

17. Ο εκκαθαριστής ενηµερώνει τακτικά µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο τους
πιστωτές, ιδίως σχετικά µε την πορεία της εκκαθάρισης.

18. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος καταχώρηση της απόφασης για
εκκαθάριση στο Μητρώο ασφαλιστικών ανωνύµων εταιριών, οι κατά την
παράγραφο 2 του παρόντος προβλέψεις για τα ειδικά µητρώα του
άρθρου 8 παρ. 2, ο κατά την παράγραφο 4 του παρόντος διορισµός από
τον εκκαθαριστή άλλων προσώπων και η κατά τις παραγράφους 16 και
17 του παρόντος υποχρέωση ενηµέρωσης των πιστωτών ισχύουν και
στην κοινή εκκαθάριση.

Άρθρον 12β

Π.∆. 332/03
Αρ. 10

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 6δ και 9β του παρόντος, τα αποτελέσµατα
της έναρξης µέτρων εξυγίανσης ή διαδικασίας εκκαθάρισης επί των
συµβάσεων και των δικαιωµάτων που προσδιορίζονται κατωτέρω,
διέπονται από τους ακόλουθους κανόνες :

α) Οι συµβάσεις απασχόλησης και οι εργασιακές σχέσεις διέπονται µόνον
από το δίκαιο του κράτους – µέλους το οποίο διέπει τη σύµβαση
απασχόλησης ή την εργασιακή σχέση.

β) Η σύµβαση η οποία παρέχει δικαίωµα χρήσεως ακινήτου ή κτήσεως
κυριότητος επ΄ αυτού, διέπεται µόνον από το δίκαιο του κράτους –
µέλους στην επικράτεια του οποίου ευρίσκεται το ακίνητο.

γ)  Τα δικαιώµατα της ασφαλιστικής επιχείρησης επί ακινήτου, πλοίου ή
αεροσκάφους που υπόκεινται σε υποχρεωτική εγγραφή σε δηµόσιο
βιβλίο, διέπονται από το δίκαιο του κράτους – µέλους το οποίο
επιτάσσει την τήρηση του βιβλίου.

2. Η έναρξη µέτρων εξυγίανσης ή διαδικασίας εκκαθάρισης δε θίγει τα
εµπράγµατα δικαιώµατα πιστωτών ή τρίτων επί ενσωµάτων ή άυλων
πραγµάτων, κινητών ή ακινήτων, επί συγκεκριµένων στοιχείων του
ενεργητικού ή και στοιχείων του ενεργητικού ως συνόλου, που κατά
καιρούς αλλάζει, τα οποία ανήκουν στην ασφαλιστική επιχείρηση και
ευρίσκονται εντός της επικράτειας άλλου κράτους – µέλους κατά την
έναρξη των εν λόγω µέτρων ή της διαδικασίας.

3. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο είναι
ιδίως :
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α) Το δικαίωµα απευθείας ή µέσω τρίτου διάθεσης στοιχείου του
ενεργητικού και ικανοποίησης από το τίµηµα ή τις προσόδους του,
ιδίως δυνάµει ενεχύρου ή υποθήκης.

β) Το αποκλειστικό δικαίωµα είσπραξης µιας απαιτήσεως και ιδίως το
δικαίωµα, το ασφαλιζόµενο είτε µε ενέχυρο, αντικείµενο του οποίου
είναι η απαίτηση, είτε µε εκχώρηση απαιτήσεως ως εγγύηση.

γ)  Το δικαίωµα διεκδίκησης και η απαίτηση επιστροφής του στοιχείου του
ενεργητικού εις χείρας οιουδήποτε κατέχοντος ή καρπουµένου αντίθετα
προς τη βούληση του δικαιούχου.

δ)  Το εµπράγµατο δικαίωµα καρπώσεως στοιχείου του ενεργητικού.

4. Εξοµοιώνεται προς εµπράγµατο δικαίωµα, το δικαίωµα το εγγεγραµµένο σε
δηµόσιο βιβλίο και αντιτάξιµο έναντι τρίτων, δια του οποίου είναι δυνατή
η απόκτηση εµπραγµάτου δικαιώµατος κατά την έννοια της παραγράφου
2.

5. Η παράγραφος 2 δεν πρέπει να κωλύει τις κατά το άρθρο 9β Παρ. 2 ΙΑ’
του παρόντος, αγωγές για αναγνώριση της ακυρότητας, ακύρωσης ή
κήρυξης του ανενεργού της δικαιοπραξίας.

6. Η έναρξη µέτρων εξυγίανσης ή διαδικασίας εκκαθάρισης κατά
ασφαλιστικής επιχείρησης, ως αγοραστή στοιχείου του ενεργητικού, δε
θίγει τα δικαιώµατα του πωλητή που βασίζονται σε επιφύλαξη κυριότητας
εάν, κατά την έναρξη των εν λόγω µέτρων ή της διαδικασίας, το στοιχείο
του ενεργητικού ευρίσκεται σε άλλο κράτος – µέλος.

7. Η έναρξη µέτρων εξυγίανσης ή διαδικασίας εκκαθάρισης κατά
ασφαλιστικής επιχείρησης, µετά την παράδοση του πωληθέντος από
αυτήν στοιχείου του ενεργητικού, δεν αποτελεί λόγο λύσεως ή
καταγγελίας της πωλήσεως ούτε κωλύει τον αγοραστή να αποκτήσει την
κυριότητα του πωληθέντος εάν, κατά την έναρξη των εν λόγω µέτρων ή
της διαδικασίας, το πωληθέν στοιχείο του ενεργητικού ευρίσκεται σε άλλο
κράτος – µέλος.

8. Οι παραπάνω παράγραφοι 6 και 7 δεν κωλύουν τις, κατά το άρθρο 9β παρ.
2, ΙΑ’ του παρόντος, αγωγές για αναγνώριση ακυρότητας, ακύρωσης ή
κήρυξης του ανενεργού της δικαιοπραξίας.

9. Με την επιφύλαξη των παραπάνω παραγράφων 2, 3, 4 και 5, τα
αποτελέσµατα ενός µέτρου εξυγίανσης ή της έναρξης διαδικασίας
εκκαθάρισης επί των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµµετεχόντων
σε οργανωµένη αγορά, διέπονται µόνον από το δίκαιο που διέπει την εν
λόγω αγορά.

10.  Η προηγούµενη παράγραφος δεν κωλύει τις, κατά το άρθρο 9β παρ. 2 ΙΑ’
του παρόντος, αγωγές για αναγνώριση ακυρότητας, ακύρωσης ή κήρυξης
του ανενεργού πληρωµών ή συναλλαγών βάσει του δικαίου που διέπει την
εν λόγω οργανωµένη αγορά.

11.  Εάν η ασφαλιστική επιχείρηση µετά τη λήψη µέτρου εξυγίανσης ή την
έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης συνάπτει δικαιοπραξία µε την οποία
διατίθενται εξ επαχθούς αιτίας :

α)  ακίνητο,
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β)  πλοίο ή αεροσκάφος εγγραφόµενο υποχρεωτικά σε δηµόσιο βιβλίο ή

γ) κινητές αξίες ή άλλοι τίτλοι, προϋπόθεση της ύπαρξης ή της
µεταβίβασης των οποίων είναι η εγγραφή σε βιβλίο ή λογαριασµό, κατά
τα οριζόµενα από το νόµο, ή οι οποίες κινητές αξίες ή άλλοι τίτλοι
τοποθετούνται σε κεντρικό σύστηµα καταθέσεων διεπόµενο από το
δίκαιο κράτους – µέλους,

το κύρος της δικαιοπραξίας διέπεται από το δίκαιο του κράτους – µέλους
στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται το ακίνητο, ή το δίκαιο του κράτους –
µέλους το οποίο επιτάσσει την τήρηση του βιβλίου, του συστήµατος ή του
λογαριασµού.

Άρθρον 13 (*)

Π.∆. 252/96
Αρ.15 Παρ.1
Σύµφωνα µε
την παρ. 2
άρθρου 15 του
ιδίου Π∆
καταργήθηκαν
οι εντός
παρενθέσεως
κωδικοί αριθµοί
των κλάδων της
παρ. 1α και
τροποποιήθηκαν
οι κλάδοι 14 και
15.

"Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις µπορούν να ασκούν τις πιο κάτω εργασίες, οι
οποίες κατατάσσονται και ταξινοµούνται σε κλάδους ως κατωτέρω:"

1. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

A.   Ταξινόµηση των κινδύνων κατά κλάδους:

1. Ατυχήµατα (συµπεριλαµβάνονται τα εργατικά ατυχήµατα και οι
επαγγελµατικές ασθένειες).
Περιλαµβάνει :
1.1  παροχές κατ' αποκοπή
1.2  περιοδικές παροχές αποζηµιώσεων
1.3  συνδυασµοί των ανωτέρω
1.4  µεταφερόµενα πρόσωπα

2.     Ασθένειες
Περιλαµβάνει :
2.1  παροχές κατ' αποκοπή
2.2  περιοδικές παροχές αποζηµιώσεων
2.3  συνδυασµοί των ανωτέρω

3.     Χερσαία οχήµατα (εκτός σιδηροδροµικών).
Περιλαµβάνει κάθε ζηµία που υφίστανται :
3.1  χερσαία οχήµατα αυτοκινούµενα
3.2   χερσαία οχήµατα µη αυτοκινούµενα

4.     Σιδηροδροµικά οχήµατα
Περιλαµβάνει κάθε ζηµία που υφίστανται αυτά.

5.     Αεροσκάφη
Περιλαµβάνει κάθε ζηµία που υφίστανται αυτά.

6.     Πλοία (θαλάσσια, λιµναία, και ποτάµια σκάφη).
Περιλαµβάνει κάθε ζηµία που υφίστανται :
6.1  ποτάµια σκάφη
6.2  λιµναία σκάφη
6.3  θαλάσσια σκάφη
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7.   Μεταφερόµενα εµπορεύµατα (συµπεριλαµβάνονται τα εµπορεύµατα, οι
αποσκευές και κάθε άλλο αγαθό).
Περιλαµβάνει κάθε ζηµία που υφίστανται τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα
ή αποσκευές ή άλλα αγαθά ανεξάρτητα από το µεταφορικό µέσο.

8.     Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως.
Περιλαµβάνει κάθε ζηµία που υφίστανται τα αγαθά µε εξαίρεση των
αγαθών που περιλαµβάνονται στους κλάδους 3 µέχρι και 7, εφόσον
προξενήθηκε από :
8.1  Πυρκαϊά
8.2  'Εκρηξη
8.3  Θύελλα
8.4  'Αλλα στοιχεία της φύσης εκτός από την θύελλα
8.5  Πυρηνική ενέργεια
8.6  Καθίζηση εδάφους

9.     Λοιπές ζηµίες αγαθών
Περιλαµβάνει κάθε ζηµιά σε αγαθά, µε εξαίρεση των αγαθών που
περιλαµβάνονται στους κλάδους 3 µέχρι και 7, εφόσον προξενήθηκαν
από χαλάζι ή παγετό καθώς και από άλλο γεγονός, όπως κλοπή και
εφόσον η αιτία της ζηµιάς δεν υπάγεται στον κλάδο 8.

10.   Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα.
Περιλαµβάνει κάθε είδους αστική ευθύνη για ατυχήµατα που
προκαλούνται από την χρήση αυτοκινήτων συµπεριλαµβανοµένης και της
ευθύνης του µεταφορέα.

11.   Αστική ευθύνη από αεροσκάφη.
Περιλαµβάνει κάθε είδους αστική ευθύνη από την χρήση εναερίων
οχηµάτων καθώς και αυτή του µεταφορέα.

12.   Αστική ευθύνη από θαλάσσια, λιµναία και ποτάµια σκάφη.
Περιλαµβάνει κάθε είδους αστική ευθύνη από την χρήση σκαφών
θάλασσας, λιµνών και ποταµών, καθώς και αυτή του µεταφορέα.

13.   Γενική αστική ευθύνη.
Περιλαµβάνει όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις αστικής ευθύνης, που δεν
εµπίπτουν στους κλάδους 10, 11, 12.

-«14.Πιστώσεις : Στον κλάδο αυτό, ο ασφαλιστής, έναντι ασφαλίστρου,
καλύπτει τον ασφαλισµένο για ζηµία την οποία αυτός πιθανόν να υποστεί
ως αποτέλεσµα της αποτυχίας ενός ή περισσοτέρων χρεωστών του να
αντιµετωπίσουν τις υποχρεώσεις προς αυτόν (ασφαλισµένο),
περιλαµβάνει δε τα εξής :
14.1   Γενική αφερεγγυότητα
14.2 Εξαγωγικές πιστώσεις (αφορά στις ασφαλίσεις εξαγωγικών

πιστώσεων οι οποίες δεν γίνονται για λογαριασµό ή µε την
υποστήριξη του Κράτους)

14.3   Πωλήσεις µε δόσεις
14.4   Ενυπόθηκες πιστώσεις
14.5   Αγροτικές πιστώσεις »

-«15.Εγγυήσεις : Στον κλάδο αυτό, ο ασφαλιστής, έναντι ασφαλίστρου,
εγγυάται για τον ασφαλισµένο την εκτέλεση απ' αυτόν των συµβατικών
υποχρεώσεων του, περιλαµβάνει δε τα εξής:
15.1   ‘Αµεσες εγγυήσεις
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Π.∆. 459/90
Αρ. 2

Π.∆.103/90
Αρ. 2

Π.∆.118/85
Αρ. 12

Π.∆. 252/96
Αρ.15 Παρ.3

15.2   ‘Εµµεσες εγγυήσεις»

16.   ∆ιάφορες χρηµατικές απώλειες.
Περιλαµβάνει:
16.1   Κινδύνους απώλειας επαγγελµατικής απασχόλησης
16.2   Ανεπάρκεια εισοδήµατος (γενική)
16.3   Κακοκαιρία
16.4   Απώλεια κερδών
16.5   Τρέχοντα γενικά έξοδα
16.6   Απρόβλεπτες εµπορικές δαπάνες
16.7   Απώλειες αγοραίας αξίας
16.8   Απώλεια µισθωµάτων ή εισοδηµάτων
16.9   'Εµµεσες εµπορικές ζηµιές εκτός από αυτές που ήδη αναφέρθηκαν
16.10 Μη εµπορικές οικονοµικές απώλειες
16.11 Λοιπές οικονοµικές απώλειες.

17.   Νοµική προστασία
Περιλαµβάνει:
«Την ανάληψη των δικαστικών εξόδων και την παροχή άλλων υπηρεσιών
που απορρέουν από την εν λόγω ασφαλιστική σύµβαση».

 «18. Βοήθεια
18. Βοήθεια σε πρόσωπα που περιέχονται σε δυσχερή θέση κατά την
διάρκεια µετακινήσεων ή απουσίας από την κατοικία ή από τον τόπο
µόνιµης διαµονής τους».

Β.  Ονοµασία της άδειας λειτουργίας που παρέχεται ταυτόχρονα για
περισσότερους κλάδους.
'Οταν η άδεια λειτουργίας αφορά συγχρόνως:
α) τους κλάδους υπ' αριθµ. 1 και 2, παρέχεται µε την ονοµασία

"Ατυχήµατα και Ασθένειες" .
β) τους κλάδους υπ' αριθµ. 1.4, 3, 7 και 10 παρέχεται µε την ονοµασία

"Ασφάλιση αυτοκινήτων".
γ) τους κλάδους υπ' αριθµ. 1.4, 4, 6, 7 και 12 παρέχεται µε την ονοµασία

"Ασφάλιση θαλάσσης και µεταφορών".
δ) τους κλάδους υπ' αριθµ. 1.4, 5, 7 και 11 παρέχεται µε την ονοµασία

"Ασφάλιση αεροσκαφών".
ε) του κλάδου υπ' αριθµ. 8 και 9, παρέχεται µε την ονοµασία "Πυρκαϊές
και λοιπές ζηµίες σε αγαθά".

στ) τους κλάδους υπ' αριθµ. 10, 11, 12 και 13 παρέχεται µε την
ονοµασία "Αστική ευθύνη".

ζ) τους κλάδους υπ' αριθµ. 14 και 15 παρέχεται µε την ονοµασία
"Πιστώσεις και εγγυήσεις".

η) όλους τους κλάδους παρέχεται µε την ονοµασία "Γενικών Ασφαλίσεων
ζηµιών".

«2. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ

Ταξινόµηση κατά κλάδους

Ι.     Κλάδος Ζωής
       Περιλαµβάνει :

1. Κυρίως τις ασφαλίσεις επιβίωσης, θανάτου, τις µικτές (θανάτου και
επιβίωσης) και την ασφάλιση ζωής µε επιστροφή του ασφαλίστρου.

2.  Τις ασφαλίσεις προσόδων.
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3.  Τις ασφαλίσεις σωµατικών βλαβών (στις οποίες περιλαµβάνεται και η
ανικανότητα για επαγγελµατική εργασία), θανάτου ένεκα ατυχήµατος,
αναπηρίας ένεκα ατυχήµατος και ασθενείας, εφόσον οι πιο πάνω
ασφαλίσεις συνάπτονται συµπληρωµατικά στις ασφαλίσεις ζωής των
κλάδων Ι1 και Ι2

ΙΙ.    Κλάδος γάµου και γεννήσεως.

ΙΙΙ.   Κλάδος ασφάλισης ζωής (Ι1), προσόδων (Ι2), γάµου και γεννήσεως (ΙΙ)
οι οποίες συνδέονται µε επενδύσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 13γ περιπτ.Α
του παρόντος.
Αφορά σε εργασίες όπου :
α) οι παροχές που περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι
απευθείας συνδεδεµένες µε την αξία των µεριδίων (µονάδων) ενός
αµοιβαίου κεφαλαίου, ελληνικού ή άλλου κράτους-µέλους της Ε.Ε. και
του Ε.Ο.Χ. ή µε την αξία περιουσιακών στοιχείων που
περιλαµβάνονται σ' ένα εσωτερικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής
επιχείρησης, συνήθως διηρηµένο σε µονάδες (µερίδια), ή

β) οι παροχές που περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι
απευθείας συνδεδεµένες µε ένα δείκτη χρεογράφου ή κάποια αξία
αναφοράς άλλη από αυτές που αναφέρονται στο (α).

ΙV.   Κλάδος ασφάλισης υγείας (ατύχηµα, ασθένεια)
1. Εργασίες διαρκούς ασφάλισης υγείας, οι οποίες είναι διαχειριζόµενες
όπως οι ασφαλίσεις ζωής (τεχνικό επιτόκιο, πίνακες νοσηρότητας
(ανικανότητας), µαθηµατικά αποθέµατα) και δεν υπόκεινται σε
ακύρωση από τον ασφαλιστή.

2. Εργασίες των κλάδων 1 «Ατυχήµατα» και 2 «Ασθένειες» των
ασφαλίσεων κατά ζηµιών, της παραγ. 1 του παρόντος άρθρου.

V.    Κλάδος τοντίνας
Τοντίνα είναι ένα σχέδιο (ασφαλιστήριο συµβόλαιο) µε βάση το οποίο
ένας αριθµός ατόµων συνεισφέρει σ’ ένα λογαριασµό κεφαλαίου, το
πιστωτικό υπόλοιπο του οποίου στο τέλος µιας προκαθορισµένης από το
σχέδιο περιόδου, κατανέµεται µεταξύ των επιζώντων υπό µορφή
κεφαλαίου ή µιας προσόδου, όπως ειδικότερα στο άρθρο 13γ περιπ. Β
του παρόντος ορίζεται.

VI.    Κλάδος κεφαλαιοποίησης
Αφορά σε εργασίες κεφαλαιοποίησης οι οποίες βασίζονται σε
αναλογιστικούς υπολογισµούς και µε τους οποίους αναλαµβάνονται
υποχρεώσεις για ορισµένο χρονικό διάστηµα και για ορισµένο ποσό
έναντι εφάπαξ ή Περιοδικών από πριν καθορισµένων καταβολών, όπως
ειδικότερα στα άρθρα 39 µέχρι 42 του παρόντος ορίζεται.

VΙΙ. Κλάδος διαχειρίσεως οµαδικών συνταξιοδοτικών ταµείων (κεφαλαίων)
1.  ∆ιαχείριση των επενδύσεων ή και των αποθεµατικών ασφαλιστικών
ταµείων, έργο των οποίων είναι η καταβολή παροχών υγείας ή
παροχών σε περίπτωση θανάτου, ανικανότητας, επιβίωσης, διακοπής
ή µείωσης της εργασίας σε εκείνους που έχουν συµβληθεί µε αυτά.
Η διαχείριση των ανωτέρω κεφαλαίων από την ασφαλιστική
επιχείρηση εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε το
άρθρο 62 παράγ. 2 του παρόντος. Στην περίπτωση του άρθρου 62
παρ. 2 πρώτο εδάφιο του παρόντος, τα τυχόν ελλείµµατα ή
πλεονάσµατα στη διαχείριση χρεώνονται ή πιστώνονται αντίστοιχα
στο ασφαλιστικό ταµείο.

2. α) Η περίπτωση VΙΙ 1 όταν η ασφαλιστική επιχείρηση έχει συµβληθεί
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Π.∆. 252/96
Αρ.15 Παρ.4

µε άλλη επιχείρηση ή νοµικό πρόσωπο για την διαχείριση των
οµαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων του προσωπικού της.

β) Η περίπτωση VΙΙ 2α όταν η ασφαλιστική επιχείρηση εγγυάται
επιτόκιο και άλλες παροχές (ασφαλισµένα οµαδικά συνταξιοδοτικά
προγράµµατα).

VΙΙΙ. Κλάδος οµαδικών προγραµµάτων πρόνοιας σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ι,
τίτλος ΙV του βιβλίου ΙV του Γαλλικού κώδικα ασφαλίσεων.
1. Χωρίς επενδυτικό κίνδυνο (εγγυηµένο επιτόκιο) και άλλες εγγυηµένες
παροχές.

2. Με επενδυτικό κίνδυνο και άλλες εγγυηµένες παροχές.

ΙΧ.   Κλάδος παροµοίων εργασιών µε την κοινωνική ασφάλιση.
       Περιλαµβάνει εργασίες, οι οποίες συνίστανται σε παροχές που εξαρτώνται

από τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής και ορίζονται ή προβλέπονται από
τη νοµοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον οι εργασίες αυτές
βασίζονται σε ιδιωτική σύµβαση, γίνονται µε ευθύνη της ασφαλιστικής
επιχείρησης και δεν είναι αντίθετες µε άλλες διατάξεις νόµων.»

3. Κατά την έννοια του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος ως «µεγάλοι
κίνδυνοι» νοούνται:
α) Οι κίνδυνοι που κατατάσσονται στους κλάδους 4 «Σιδηροδροµικά
οχήµατα», 5 «Αεροσκάφη», 6 «Πλοία (θαλάσσια, λιµναία και
ποτάµια σκάφη)», 7 «Μεταφερόµενα εµπορεύµατα», 11 «Αστική
ευθύνη από αεροσκάφη» και 12 «Αστική ευθύνη από θαλάσσια,
λιµναία και ποτάµια σκάφη» της ταξινόµησης του σηµείου Α της
παραγρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος.

β) Οι κίνδυνοι που κατατάσσονται στους κλάδους 14 «Πιστώσεις» και
15 «Εγγυήσεις» της ταξινόµησης του σηµείου Α της παράγ. 1 του
άρθρου 13 του παρόντος όταν ο ασφαλισµένος ασκεί κατ'
επάγγελµα βιοµηχανική ή εµπορική δραστηριότητα ή ελευθέριο
επάγγελµα και ο κίνδυνος σχετίζεται µε τη δραστηριότητα αυτή.

γ) Οι κίνδυνοι που κατατάσσονται στους 3 «Χερσαία οχήµατα (εκτός
σιδηροδροµικών)», 8 «Πυρκαιά και στοιχεία της φύσεως», 9
«Λοιπές ζηµιές αγαθών», 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία
αυτοκίνητα οχήµατα», 13 «Γενική αστική ευθύνη», 16 «∆ιάφορες
χρηµατικές απώλειες» της ταξινόµησης του σηµείου Α της παραγρ.
1 του άρθρου 13 του παρόντος, εφόσον ο ασφαλισµένος
υπερβαίνει αριθµητικά τα όρια δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω
τρία κριτήρια:
Πρώτο στάδιο από 1.1.1995 - 31.12.1998
-   σύνολο ισολογισµού  : 12,4 εκατοµ. ΕCU
-   καθαρό ποσό κύκλου εργασιών  : 24 εκατοµ ΕCU
-  µέσος αριθµός απασχολουµένων προσώπων κατά τη διάρκεια
του οικονοµικού έτους  : 500

∆εύτερο στάδιο από 1.1.1999
-   σύνολο ισολογισµού  : 6,2 εκατοµ. ΕCU
-   καθαρό ποσό του κύκλου εργασιών  : 12,8 εκατοµ. ΕCU
- µέσος αριθµός των απασχολουµένων προσώπων κατά τη
διάρκεια του οικονοµικού έτους  : 250.

Εάν ο ασφαλισµένος µετέχει σε σύνολο επιχειρήσεων που
καταρτίζουν ενοποιηµένους λογαριασµούς σύµφωνα µε τα άρθρα 90
επ. του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, η συνδροµή των παραπάνω
κριτηρίων, ελέγχεται βάσει των ενοποιηµένων λογαριασµών».

(*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με το Νόµο 3746/09, άρθρο 71, παράγραφος 10 ορίζεται ότι :
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10. α) Από την 1η Ιανουαρίου 2009 καταργείται το τέλος χαρτοσήµου, που
επιβάλλεται :
i)  στις αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων για τους κλάδους

ασφαλίσεων ζωής, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 2 του ν.δ.
400/1970, όπως ισχύει,

ii)  στις αποδείξεις πληρωµής εξαγορών ασφαλιστηρίων ζωής και
iii)  στους τυχόν απορρέοντες από ασφαλιστικές αποζηµιώσεις

τόκους.

β) Από την 1η Ιανουαρίου 2009 καταργείται το τέλος χαρτοσήµου, που
επιβάλλεται στις αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων για τους κλάδους
ασφαλίσεων κατά ζηµιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 1 τοου
ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει.

Άρθρον 13α

Ν. 2170/93
Αρ. 6 παρ. 1

Π.∆. 103/90
Αρ. 2

Ν. 2496/97
Αρ. 35
παρ.15

1.  Ο κλάδος Βοήθειας περιλαµβάνει τη βοήθεια που παρέχεται σε πρόσωπα τα
οποία περιέρχονται σε δυσχερή θέση είτε κατά τη διάρκεια µετακινήσεων
ή απουσίας από την κατοικία ή από τον τόπο της µόνιµης διαµονής τους
είτε υπό άλλες περιστάσεις ανεξάρτητα από µετακίνηση ή απουσία. ∆εν
περιλαµβάνει τις υπηρεσίες συντήρησης ή διατήρησης, την εξυπηρέτηση
µετά την πώληση, καθώς και την υπό µορφή µεσολάβησης απλή
υπόδειξη ή παροχή συνδροµής».

2.   Η βοήθεια συνίσταται στην ανάληψη, έναντι προηγούµενης καταβολής
ασφαλίστρου, της υποχρέωσης για άµεση παροχή βοήθειας στον
δικαιούχο, όταν αυτός περιέρχεται σε δυσχερή θέση λόγω τυχαίου
γεγονότος, στις περιπτώσεις και µε τους όρους που προβλέπει η
σύµβαση.

3.     Η βοήθεια µπορεί να παρέχεται σε χρήµα ή σε είδος. Οι παροχές σε είδος
µπορούν να συνίστανται και στη χρησιµοποίηση του προσωπικού ή
υλικού που ανήκουν στην επιχείρηση που παρέχει την βοήθεια.

4.  "Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται στις δραστηριότητες
βοήθειας όταν η παροχή περιορίζεται στις εξής εργασίες, οι οποίες
εκτελούνται σε περίπτωση ατυχήµατος ή βλάβης οδικού οχήµατος που
συµβαίνει στην Ελλάδα."

-  Την επί τόπου επισκευή για την οποία ο παρέχων την βοήθεια
χρησιµοποιεί στις περισσότερες περιπτώσεις, δικό του προσωπικό και
υλικό.

-   Την µεταφορά του οχήµατος µέχρι τον πλησιέστερο ή καταλληλότερο
τόπο διενέργειας της επισκευής, ενδεχοµένως δε και νόµιµη
µεταφορά του οδηγού και των επιβατών µέχρι τον πλησιέστερο τόπο
απ' όπου θα µπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους µε άλλα µέσα.

- Την µεταφορά του οχήµατος από σηµείο εντός της Ελλάδας,
ενδεχοµένως µαζί µε τον οδηγό και τους επιβάτες, µέχρι την κατοικία
τους, το σηµείο εκκίνησης ή τον αρχικό προορισµό τους εντός της
Ελλάδας.

'Οσον αφορά στις δύο πρώτες περιπτώσεις η προϋπόθεση, ότι το
ατύχηµα ή η βλάβη συνέβη στην Ελλάδα δεν ισχύει, εφόσον πρόκειται
για οργανισµό, µέλος του οποίου είναι ο δικαιούχος, και η επισκευή ή η
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µεταφορά του οχήµατος πραγµατοποιείται µετά απλή επίδειξη της
ταυτότητας µέλους, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση από ανάλογο
οργανισµό του κράτους - µέλους της ΕΟΚ όπου συνέβη το ατύχηµα ή η
βλάβη, βάσει συµφωνίας αµοιβαιότητας.

5.    Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται όταν οι
εργασίες αυτές διενεργούνται από επιχείρηση που υπάγεται στις διατάξεις
του  παρόντος.

Άρθρον 13β

Π.∆. 459/90
Αρ. 2

1.  Η ασφάλιση νοµικής προστασίας συνίσταται στην έναντι καταβολής
ασφαλίστρου συµβατική δέσµευση για την ανάληψη των δικαστικών
εξόδων και για την παροχή άλλων υπηρεσιών που απορρέουν από την εν
λόγω ασφαλιστική σύµβαση µε σκοπό ιδίως :

- την αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστη ο ασφαλισµένος είτε µέσω
εξώδικου συµβιβασµού, είτε µέσω αστικής ή ποινικής δίκης,

- την υπεράσπιση ή εκπροσώπηση του ασφαλισµένου σε αστική, ποινική,
διοικητική ή άλλη δίκη ή την εκπροσώπηση κατ' απαιτήσεως, η οποία
εγείρεται εναντίον του.

('Αρθρο 2 παρ. 1 της Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ).

2.  Η ασφάλιση νοµικής προστασίας αποτελεί αντικείµενο αυτοτελούς
ασφαλιστηρίου συµβολαίου από εκείνο που συνάπτεται για άλλους
κλάδους ή αντικείµενο αυτοτελούς ειδικού κεφαλαίου εντός ενιαίου
ασφαλιστηρίου, όπου ρητά αναφέρονται οι όροι ασφάλισης νοµικής
προστασίας και το σχετικό ασφάλιστρο.

('Αρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ )

3.  Στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο περιλαµβάνονται υποχρεωτικά και τα
ακόλουθα :

Ι.  Το δικαίωµα του ασφαλισµένου να επιλέγει ελεύθερα το δικηγόρο
του:

α) σε κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία όταν επιλαµβάνεται
δικηγόρος για να υπερασπίσει ή να εκπροσωπήσει τον ασφαλισµένο ή
να εκπροσωπήσει τα συµφέροντά του.

β) για την υπεράσπιση των συµφερόντων του, σε κάθε περίπτωση που
ανακύψει σύγκρουση συµφερόντων.

ΙΙ. Το δικαίωµα του ασφαλισµένου να προσφεύγει στην ακόλουθη
διαδικασία :
Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του ασφαλιστή και του
ασφαλισµένου ως προς την ανάγκη παραφύλαξης των έννοµων
συµφερόντων του ασφαλισµένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ο ασφαλισµένος µπορεί να προκαλέσει αιτιολογηµένη
γνωµοδότηση δικηγόρου της αρεσκείας του, σχετικά µε την ανάγκη, ή
µη της παραφύλαξης.

Αν ο ασφαλισµένος δεν αποδέχεται την γνωµοδότηση αυτή ή αν η
ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι η γνωµοδότηση αποµακρύνεται
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από τη σωστή νοµική και πραγµατική βάση της υπόθεσης,
προκαλείται η διαιτητική επίλυση από διαιτητή κοινής αποδοχής.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το πρόσωπο του διαιτητή ο
διορισµός του γίνεται κατά το άρθρο 878 του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας (Κ.Πολ.∆.).

Οι δαπάνες για τις ανωτέρω ενέργειες βαρύνουν τον ασφαλιστή
εφόσον µε τις ενέργειες αυτές κριθεί αναγκαία η παραφύλαξη των
συµφερόντων του ασφαλισµένου, άλλως κατανέµονται κατ' ισοµοιρία
στον ασφαλιστή και τον ασφαλισµένο.

Εάν ο ασφαλισµένος, παρά την αντίθετη απόφαση του διαιτητή,
προσφεύγει σε δικαστική ή διοικητική αρχή, βαρύνεται µε τις σχετικές
δαπάνες, σε Περίπτωση ολοσχερούς ήττας του, άλλως οι δαπάνες
αυτές επιµερίζονται ανάλογα µε την έκταση της κατ' ουσίαν ήττας
προς τη νίκη του.

Η ανωτέρω διαδικασία της διαιτησίας δεν αποκλείει το δικαίωµα του
ασφαλισµένου προσφυγής του στα δικαστήρια.

('Αρθρο 4 παρ. 1 (α και β) της Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ)

ΙΙΙ. Η µνεία της νοµικά αυτοτελούς επιχείρησης, που προβλέπεται στην
παρ. 5β του παρόντος άρθρου, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής
της.

('Αρθρο 3 παρ. 2β της Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ)

4.   Ο ασφαλιστής νοµικής προστασίας ή, ανάλογα µε την περίπτωση, το
γραφείο διακανονισµού ζηµιών, κάθε φορά που ανακύπτει σύγκρουση
συµφερόντων ή διαφωνία όσον αφορά τη διευθέτηση της διαφοράς,
υποχρεούται να ενηµερώνει τον ασφαλισµένο για τα δικαιώµατά του, τα
οποία απορρέουν από την προηγούµενη παράγραφο.

('Αρθρο 7 της Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ)

5.    Η ασφαλιστική επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης
νοµικής προστασίας επιλέγει έναν από τους ακόλουθους τρόπους
λειτουργίας (ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος σύγκρουσης
συµφερόντων).

('Αρθρο 1 της Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ)

α) Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι κανένα
µέλος του προσωπικού της που ασχολείται µε την διαχείριση των
ασφαλιστικών περιπτώσεων του κλάδου νοµικής προστασίας ή την
παροχή νοµικών συµβουλών, σχετικών, προς τη διαχείριση αυτή, δεν
ασκεί συγχρόνως παρόµοια δραστηριότητα :
-  είτε σε άλλο κλάδο που ασκεί η ίδια επιχείρηση, αν πρόκειται για
επιχείρηση πολλαπλών κλάδων.

-  είτε, άσχετα από το αν πρόκειται για επιχείρηση πολλαπλών ή για
εξειδικευµένη επιχείρηση, σε άλλη επιχείρηση που συνδέεται µε
την ίδια, µε οικονοµικούς, εµπορικούς ή διοικητικούς δεσµούς και
η οποία ασκεί ένα ή περισσότερους ασφαλιστικούς κλάδους.
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β) Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να αναθέτει τη διαχείριση των
ασφαλιστικών περιπτώσεων του κλάδου νοµικής προστασίας σε µία
νοµικά αυτοτελή επιχείρηση µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας (Α.Ε.) ή
εταιρίας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

Αν η επιχείρηση αυτή συνδέεται µε οικονοµικούς, εµπορικούς ή
διοικητικούς δεσµούς µε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, που ασκεί ένα
ή περισσότερους κλάδους ασφάλισης, τα µέλη του προσωπικού της
εν λόγω επιχείρησης, τα οποία ασχολούνται µε τη διαχείριση
ασφαλιστικών περιπτώσεων του κλάδου Νοµικής Προστασίας ή την
παροχή νοµικών συµβουλών, σχετικά µε τη διαχείριση αυτή, δεν
επιτρέπεται να ασκούν συγχρόνως την ίδια ή παρόµοια
δραστηριότητα για την άλλη επιχείρηση.

     Οι ίδιες απαγορεύσεις ισχύουν και για τα µέλη της διεύθυνσης και
διοίκησης της επιχείρησης.

('Αρθρο 3 παρ. 2 (α και β) της Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ)

6.    Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας του κλάδου νοµικής προστασίας, η
αιτούσα επιχείρηση αναφέρει υποχρεωτικά στο πρόγραµµα
δραστηριότητας ποιον από τους ανωτέρω τρόπους λειτουργίας επιλέγει.

        Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ήδη ασκούν τον κλάδο νοµικής
προστασίας υποχρεούνται εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος να γνωστοποιήσουν στο Υπουργείο Εµπορίου
ποιόν από τους τρόπους λειτουργίας επέλεξαν.

7.   Σε περίπτωση παράβασης από την ασφαλιστική επιχείρηση των διατάξεων
του παρόντος άρθρου, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του κλάδου
ασφάλισης της νοµικής προστασίας, στα δε µέλη της διοίκησης της
επιχείρησης επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 47 του παρόντος.

8.     ∆εν διέπεται από τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος
άρθρου, η ασφάλιση νοµικής προστασίας, όταν αυτή αφορά διαφορές ή
κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση θαλάσσιων πλοίων ή
σχετίζονται µε τη χρήση αυτή.

('Αρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ)

9.   ∆εν διέπεται από το παρόν άρθρο, η δραστηριότητα της ασφαλιστικής
επιχείρησης σε περιπτώσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης προς
υπεράσπιση ή εκπροσώπηση ασφαλισµένου της, εφόσον η
δραστηριότητα αυτή ασκείται και προς το συµφέρον της, µε την ιδιότητά
της ως ασφαλιστικής επιχείρησης αστικής ευθύνης.

Άρθρον 13γ

Π.∆. 252/96
Αρ. 16

"Α.   Ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις (Κλάδος ΙΙΙ της παρ.2
του άρθρου 13 του παρόντος).

Όταν οι προβλεπόµενες στη σύµβαση παροχές καθορίζονται από την αξία
µονάδων, οι οποίες συνδέονται µε µια συγκεκριµµένη αξία, όπως αυτή
των εγκεκριµένων µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων ή από µονάδες
Περισσοτέρων διακεκριµένων κεφαλαίων τα οποία οργανώνονται και
διοικούνται από την ίδια την ασφαλιστική επιχείρηση (εσωτερικό
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µεταβλητό κεφάλαιο) εφαρµόζονται οι ακόλουθες ρυθµίσεις :

α) Στην περίπτωση που η πληρωµή του ασφαλίστρου γίνεται µε ενιαίο
ασφάλιστρο, τότε ο αριθµός των µονάδων πρέπει να αναγράφεται
στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Αύξηση των µονάδων αυτών έναντι
ασφαλίστρου γίνεται µε πρόσθετη πράξη ασφάλισης. Το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο δύναται να προβλέπει αύξηση των µονάδων
παροχής ως αποτέλεσµα της επανεπένδυσης των µονάδων του
επενδεδυµένου ποσού από εγκεκριµένο από τις αρµόδιες αρχές
αµοιβαίο κεφάλαιο  ή να προβλέπει την πληρωµή των µονάδων τοις
µετρητοίς.
Στην περίπτωση αύξησης των µονάδων πρέπει να χορηγείται
βεβαίωση µε τον αριθµό των επιπλέον µονάδων.
Αν η πληρωµή του ασφαλιστηρίου γίνεται µε περιοδικές καταβολές,
το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να αναφέρει το µέρος του
ασφαλίστρου το οποίο διατίθεται για να πιστωθούν µονάδες στο
λογαριασµό του αντισυµβαλλοµένου.

β) Στην περίπτωση σύνδεσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε
«εσωτερικό µεταβλητό κεφάλαιο» η ασφαλιστική εταιρεία
υποχρεούται στην έκδοση ειδικού κανονισµού στον οποίο
περιλαµβάνονται οι κανόνες λειτουργίας του κεφαλαίου αυτού καθώς
και ο τρόπος τιµολόγησης των µονάδων αυτού.
Στην περίπτωση σύνδεσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε
εγκεκριµένο από τις αρµόδιες αρχές αµοιβαίο κεφάλαιο, ως καθαρή
αξία µονάδων θεωρείται είτε η καθαρή τιµή του µεριδίου είτε η τιµή
διάθεσης των µεριδίων του αµοιβαίου κεφαλαίου για την περίπτωση
που χρησιµοποιείται το αµοιβαίο κεφάλαιο ως αξία επένδυσης των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Η επιλογή για την καθαρή τιµή των
µονάδων πρέπει να αναφέρεται στους όρους του ασφαλιστηρίου
συµβολαίου.

γ) Η  ασφαλιστική  εταιρεία  υποχρεούται  να  αναφέρει  όλες  τις
επιβαρύνσεις που θα γίνονται στην καθαρή αξία της µονάδας κατά τη
διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου καθώς και το
πρόστιµο σε περίπτωση εξαγοράς.

δ) Αν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο έχει δύο σκέλη, επενδυτικό και
κάλυψη θανάτου σε δραχµές σε ετήσια βάση, τότε για το επενδυτικό
σκέλος που θα συνδέεται µε κάποια µονάδα επένδυσης ισχύουν τα
αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους. Στην περίπτωση που
το ασφαλιστήριο συµβόλαιο προβλέπει ότι αν δεν καταβληθεί το
ασφάλιστρο κάποιας περιόδου, τότε για την κάλυψη θανάτου θα
λαµβάνονται τα ασφάλιστρα της κάλυψης αυτής από το επενδυτικό
σκέλος, θα ισχύουν τα εξής : την ηµέρα απόσυρσης από το
λογαριασµό του αντισυµβαλλοµένου µονάδων ή κλασµάτων µονάδων
των οποίων η αξία αντιστοιχεί στο ασφάλιστρο για την κάλυψη
θανάτου θα διαιρείται το ασφάλιστρο κάλυψης θανάτου µε την αξία
της µονάδας την ηµέρα αυτή και µε το πηλίκο θα χρεώνεται ο
λογαριασµός µονάδων του αντισυµβαλλόµενου. Η ασφαλιστική
επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να ενηµερώνει τον αντισυµβαλλόµενο
για το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού, την ηµεροµηνία που
έγινε η προαναφερόµενη χρέωση καθώς και για την απόσυρση των
µονάδων από το επενδυτικό σκέλος για κάλυψη του θανάτου και τα
έξοδα αυτού.

ε) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση της µεθόδου ZILLMER για τον
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υπολογισµό του αποθέµατος ασφαλίσεων ζωής που συνδέονται µε
επενδύσεις.

στ) Ως αξία εξαγοράς εννοείται η αξία του πιστωτικού υπολοίπου του
λογαριασµού µονάδων του αντισυµβαλλοµένου µειωµένη µε το ποσό
του προστίµου εξαγοράς.

ζ) Η ασφαλιστική επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να τηρεί ειδικό αρχείο
στο οποίο καταχωρεί τα περιουσιακά της στοιχεία που διαθέτει για
την κάλυψη των υποχρεώσεών της που συνδέονται µε επενδύσεις. Ο
τρόπος τήρησης του ειδικού αυτού αρχείου θα καθοριστεί µε
απόφαση του Υπουργού Εµπορίου.
Η ασφαλιστική επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να έχει καλυµµένες τις
υποχρεώσεις της που πηγάζουν από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής
που συνδέονται µε επενδύσεις µε τα περιουσιακά στοιχεία που
αφορούν την σύνδεση αυτή από την ηµεροµηνία πίστωσης των
µονάδων στο λογαριασµό του ασφαλισµένου.
Στη περίπτωση πάντως που ασφαλιστική επιχείρηση διαθέτει
περισσότερα του ενός µεταβλητά κεφάλαια τότε τηρεί χωριστά ειδικά
αρχεία. Η ασφαλιστική επιχείρηση κατά την διάθεση κάθε µεταβλητού
κεφαλαίου ενηµερώνει το Υπουργείο Εµπορίου.
Για την τήρηση του παραπάνω αρχείου θα πρέπει να υπάρχουν όλα
τα αποδεικτικά στοιχεία για τη διαµόρφωση της καθαρής αξίας των
µονάδων.

η) Στον ισολογισµό τα περιουσιακά στοιχεία κάθε µεταβλητού κεφαλαίου
τηρούνται, σε χωριστούς λογαριασµούς και σε τρέχουσες τιµές.

θ) Τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται για την κάλυψη των
υποχρεώσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης που συνδέονται µε
επενδύσεις κατατίθενται προς φύλαξη σε µια µόνο Τράπεζα που
λειτουργεί στην Ελλάδα. Η φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών που
είναι εισηγµένες σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο επιτρέπεται να
ανατίθεται σε τράπεζα του εξωτερικού µε την οποία η λειτουργούσα
στην Ελλάδα τράπεζα έχει άµεση επαφή. Η τράπεζα είναι
υποχρεωµένη να ενηµερώνει τουλάχιστον µια φορά το µήνα την
αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εµπορίου µε τα περιουσιακά
στοιχεία που διαθέτει η ασφαλιστική επιχείρηση για το µεταβλητό
κεφάλαιο. Στην περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση διαθέτει
περισσότερα του ενός µεταβλητά κεφάλαια, η τράπεζα, µετά από
έγγραφη ενηµέρωσή της από την ασφαλιστική επιχείρηση,
υποχρεούται να ενηµερώνει το Υπουργείο Εµπορίου µε τα
περιουσιακά στοιχεία ανά µεταβλητό κεφάλαιο, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της ασφαλιστικής επιχείρησης που κοινοποιούνται στο
Υπουργείο Εµπορίου.

ι) Η ασφαλιστική επιχείρηση ορίζει ως υπεύθυνο για τα στοιχεία του
µεταβλητού κεφαλαίου, κατάλληλο πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αρ. ταυτότητας), καθώς και κάθε
µεταβολή στο πρόσωπο ή στα στοιχεία αυτού, τα δηλώνει στο
Υπουργείο Εµπορίου και καταχωρούνται στο µητρώο Α.Α.Ε.

ια) Στην περίπτωση συγκρότησης του «εσωτερικού µεταβλητού
κεφαλαίου» τα περιουσιακά στοιχεία µε τα οποία η ασφαλιστική
επιχείρηση µπορεί να συγκροτεί το «εσωτερικό µεταβλητό κεφάλαιο»
είναι :
i.    Κινητές  αξίες εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αξιών των κρατών-
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µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.
ii.   Οµόλογα και οµολογίες του δηµοσίου ή δηµοτικών αρχών των

κρατών µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. καθώς και οµόλογα και
οµολογίες πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν την εγγύηση του
κράτους-µέλους.

iii. Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που πληρούν τις
προϋποθέσεις οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (ΕL 375/31.12.85).

iv.    Προθεσµιακές καταθέσεις σε τράπεζες.
ν.   Κινητές αξίες εισηγµένες σε χρηµατιστήριο κρατών εκτός Ε.Ε. και

Ε.Ο.Χ. σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 32 του
ν. 1969/91 (Α’ 167), όπως ισχύει.

vi.   Νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες, των οποίων η έκδοση περιλαµβάνει
την υποχρέωση της εντός του έτους εισαγωγής σε
χρηµατιστήριο της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

vii. Νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες οι οποίες αφορούν κάλυψη
µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρίας µε δηµόσια εγγραφή
σύµφωνα µε το άρθρο 8α κ.ν. 2190/20.

Η αποτίµηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών γίνεται, ως εξής:

Των υπό στοιχεία i, ii, iii, iv και v περιουσιακών στοιχείων σε
τρέχουσες τιµές.
Των υπό στοιχεία vi και vii περιουσιακών στοιχείων, σε τιµές κτήσεως.

ιβ)  i)   Οι κινητές αξίες οι εισηγηµένες σε χρηµατιστήρια αποτιµώνται µε
βάση τη τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών
τοις µετρητοίς της ίδιας µέρας. Σε µη κοινοτικά χρηµατιστήρια
όταν αυτό δεν είναι εφικτό για λόγους διαφοράς της ώρας, η
αξία αποτιµάται µε βάση τη τιµή κλεισίµατος της προηγούµενης
ηµέρας των ως άνω χρηµατιστηρίων. Αν δεν καταρτιστεί
χρηµατιστηριακή συναλλαγή την ηµέρα της προηγούµενης
ηµέρας και αν δεν έχει γίνει ούτε και εκείνη την ηµέρα
συναλλαγή η τιµή της αµέσως προηγούµενης ηµέρας και αν δεν
έχει γίνει ούτε και εκείνη την ηµέρα συναλλαγή η τιµή της
αµέσως προηγούµενης ηµέρας. Εάν ούτε και εκείνη την ηµέρα
δεν έχει γίνει χρηµατιστηριακή συναλλαγή λαµβάνεται υπόψη η
τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης.

ii)   Για τα µερίδια αµοιβαίου κεφαλαίου λαµβάνεται υπόψη η τιµή
διάθεσης των µεριδίων όπως αυτή διαµορφώθηκε την
προηγούµενη µέρα ή όπως αυτή διαµορφώθηκε σύµφωνα µε την
τελευταία δηµοσίευση.

ιγ) Το Υπουργείο Εµπορίου τουλάχιστον µια φορά το δίµηνο ελέγχει το
ειδικό αρχείο καθώς και την κάλυψη των αποθεµάτων που
αντιστοιχούν στα ασφαλιστήρια συµβόλαια που συνδέονται µε
επενδύσεις και συντάσσει έκθεση ελέγχου.

     Στις τυχόν παρατηρήσεις του Υπουργείου Εµπορίου είτε το υπό
στοιχεία ι) πρόσωπο είτε ο αναλογιστής ανάλογα µε τις παρατηρήσεις
είτε και οι δυο µαζί υποχρεούνται να απαντήσουν εντός πέντε
εργασίµων ηµερών από τη λήψη του εγγράφου της εποπτικής αρχής.
Σε Περίπτωση που δεν ληφθεί απάντηση από τα παραπάνω πρόσωπα,
τότε το Υπουργείο Εµπορίου επιβάλλει πρόστιµο ύψους µέχρι 10.000
ΕCU σε καθένα από αυτά και ζητείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή
τον νόµιµο αντιπρόσωπο να απαντήσουν στο έγγραφο του
Υπουργείου Εµπορίου. Στην περίπτωση που επαναληφθεί το αυτό
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γεγονός :

i)   στην αυτή επιχείρηση, το υπό στοιχ. ι) πρόσωπο εκπίπτει της
θέσης του και του επιβάλλεται πρόστιµο ύψους µέχρι 20.000
ΕCU. Το πρόσωπο αυτό δεν µπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε
υπεύθυνη θέση στην αυτή ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση για 2
έτη. Στον αναλογιστή επιβάλλεται πρόστιµο ύψους µέχρι 20.000
ΕCU. Ο Υπουργός Εµπορίου δύναται να αφαιρέσει την άδεια
αναλογιστή µέχρι δύο έτη αφού λάβει υπόψη την γνώµη της
‘Ενωσης Ελλήνων Αναλογιστών και ο αναλογιστής δεν µπορεί να
αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υπεύθυνη θέση στην αυτή ή άλλη
ασφαλιστική επιχείρηση.

ii)    αν τα αυτά πρόσωπα επαναλάβουν το αυτό παράπτωµα σε άλλη
ασφαλιστική επιχείρηση τότε ισχύουν οι διοικητικές κυρώσεις της
ως άνω περίπτωσης (ί). Στην περίπτωση µη κάλυψης του
αποθέµατος των συµβολαίων αυτών µε τα αντίστοιχα
περιουσιακά στοιχεία ο Υπουργός Εµπορίου µε απόφαση του
αναστέλλει την έκδοση νέων ασφαλιστηρίων για διάστηµα µέχρι
2 έτη. Για την παράβαση αυτή εφαρµόζονται οι ποινές του
άρθρου 45 του παρόντος και για το υπό στοιχ. ι) πρόσωπο.

ιδ) Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις θα
πρέπει ρητά να αναφέρουν τη µονάδα επένδυσης µε την οποία
συνδέονται οι παροχές. Στις περιπτώσεις που οι µονάδες επένδυσης
είναι :

i) Μερίδια αµοιβαίου κεφαλαίου ή οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), υπαγόµενα στις διατάξεις
της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (L 375/31.12.85) καθώς και την
ελληνική νοµοθεσία, τότε ο κανονισµός του αµοιβαίου αυτού
κεφαλαίου αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των γενικών όρων των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων που συνδέονται µε αυτή τη µονάδα
επένδυσης.

ii) Μερίδια «εσωτερικού µεταβλητού κεφαλαίου» το οποίο
συγκροτείται από στοιχεία του ενεργητικού της ασφαλιστικής
επιχείρησης, τότε συντάσσεται ειδικός κανονισµός λειτουργίας
του «εσωτερικού µεταβλητού κεφαλαίου» ο οποίος θα πρέπει να
περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
-   τα στοιχεία του ενεργητικού της ασφαλιστικής επιχείρησης
που συγκροτούν το «εσωτερικό µεταβλητό κεφάλαιο»

-  τον τρόπο αποτίµησης των στοιχείων του ενεργητικού της
ασφαλιστικής επιχείρησης που συγκροτούν το «εσωτερικό
µεταβλητό κεφάλαιο»

-   τα έξοδα που βαρύνουν το «εσωτερικό µεταβλητό κεφάλαιο»
-  την ηµεροµηνία συγκρότησης του «εσωτερικού µεταβλητού
κεφαλαίου» και την αξία του µεριδίου κατά την έκδοση

-   τον υπολογισµό της αξίας των µεριδίων
-   τον Τρόπο διαµονής των κερδών.

Στην περίπτωση που ασφαλίσεις ζωής συνδέονται µε µερίδια
αµοιβαίων κεφαλαίων που δεν έχουν άδεια διάθεσης στην
Ελλάδα και στην περίπτωση που η τιµή της µονάδας
προσδιορίζεται από περισσότερα του ενός µερίδια αµοιβαίου
κεφαλαίου της περίπτωσης (ί), τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις
της ως άνω περιπτ.( ii).



77

/χα

Ο ειδικός κανονισµός του «εσωτερικού µεταβλητού κεφαλαίου»
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των γενικών όρων των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων.

ιε) Οι γενικοί όροι των ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής που συνδέονται
µε επενδύσεις πρέπει σε ειδικό όρο να αναφέρουν:

 i)  Το χρονικό σηµείο της πίστωσης των µονάδων στο λογαριασµό
των ασφαλισµένων. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ καταβολής των
ασφαλίστρων και πίστωσης των µονάδων, δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις 7 εργάσιµες ηµέρες.

 ii)  Το χρονικό σηµείο καθορισµού της τιµής της µονάδας επένδυσης
σε περίπτωση αποζηµίωσης ή εξαγοράς του ασφαλιστηρίου
συµβολαίου. Ελλείψει καθορισµού ισχύει η τιµή της ηµέρας
πληρωµής.

ιστ) Στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συµβολαίου θα πρέπει να
αναφέρεται εντός πλαισίου η κατανοµή του καταβεβληµένου ποσού
από τον αντισυµβαλλόµενο ως εξής:
i)    Συνολικό  καταβεβληµένο  ποσό, το οποίο περιλαµβάνει όλους

τους φόρους και τα τέλη
ii)    Το επενδυόµενο ποσό
iii)   Την τιµή της µονάδας
iv)   Τον αριθµό των µονάδων

ιζ) Η ασφαλιστική επιχείρηση αποστέλλει στον αντισυµβαλλόµενο στο
τέλος της διαχειριστικής χρήσης, κατάσταση η οποία περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
i)   Τα συνολικά καταβεβληµένα ποσά από τον αντισυµβαλλόµενο,

συµπεριλαµβανοµένων φόρων και τελών.
ii)    Τα συνολικά επενδυόµενα ποσά.
iii)    Συνολικό αριθµό µονάδων.
iv)    Τιµή µονάδας.
ν)    Τα  στοιχεία στα οποία επενδύονται οι µονάδες αναφέροντας τις

τιµές τους ιδίως για αα) τις µετοχές, τιµή αγοράς και πώλησης,
ββ) τα µερίδια Α/Κ, καθαρή τιµή, τιµή διάθεσης και εξαγοράς γγ)
τις οµολογίες, τιµή αγοράς και πώλησης.

ιη) Η καθαρή αξία της µονάδας επένδυσης των ασφαλιστηρίων
συµβολαίων ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις, η τιµή προσφοράς
της µονάδας καθώς και η τιµή εξαργύρωσης της µονάδας
υπολογίζονται κάθε εργάσιµη ηµέρα και δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο
τύπο της επόµενης ηµέρας µε µέριµνα της ασφαλιστικής επιχείρησης.

     Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται εφόσον της ζητηθεί από το
Υπουργείο Εµπορίου, να προβαίνει µε δικά της έξοδα σε
διευκρινιστικές ή διορθωτικές δηµοσιεύσεις, εάν από προηγούµενες
δηµοσιεύσεις ή ανακοινώσεις της, υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης ή
εσφαλµένης πληροφόρησης του κοινού.

ιθ) Σε περίπτωση υπαναχώρησης, εάν η σύµβαση έχει µόνο επενδυτικό
σκέλος, θεωρείται ότι ολόκληρο το ασφάλιστρο έχει συνδεθεί µε
µονάδες επένδυσης. Η ασφαλιστική επιχείρηση επιστρέφει το ποσό
που αντιστοιχεί στην αξία εξαργύρωσης των µονάδων αυτών. Ως αξία
εξαργύρωσης λαµβάνεται εκείνη που δηµοσιεύεται µια µέρα µετά την
ανακοίνωση της υπαναχώρησης στην ασφαλιστική επιχείρηση.
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Ν. 3746/09
Αρ. 55

Εάν η σύµβαση έχει επιπλέον του επενδυτικού και σκέλος εγγυηµένης
κάλυψης, τότε από το συνολικό ασφάλιστρο αφαιρείται το
ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στην εγγυηµένη κάλυψη από το οποίο
δύναται να παρακρατηθεί ένα µηνιαίο εµπορικό ασφάλιστρο. Το
υπόλοιπο του συνολικού ασφαλίστρου θεωρείται ότι έχει συνδεθεί µε
µονάδες επένδυσης. Η ασφαλιστική επιχείρηση επιστρέφει το ποσό
που αντιστοιχεί στην αξία εξαργύρωσης των µονάδων αυτών.  Ως
αξία εξαργύρωσης λαµβάνεται εκείνη που δηµοσιεύεται µια µέρα µετά
την ανακοίνωση της υπαναχώρησης στην ασφαλιστική επιχείρηση.

κ) Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι ως άνω κανόνες διαφάνειας του
προϊόντος ο Υπουργός Εµπορίου, µε απόφασή του, δύναται να
αναστείλει την έκδοση νέων ασφαλιστηρίων συµβολαίων και µέχρι
ένα εξάµηνο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 42δ του
παρόντος.

κα) Για  τις  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  που  ασκούν  στην  Ελλάδα
ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις µέσω
υποκαταστηµάτων ή µε καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,
ισχύουν οι διατάξεις των παραπάνω στοιχείων ιδ έως κ.

«κβ) Κάθε ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου µπορεί να καθορίζεται µε απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.»

Β.    Τοντίνες (Κλάδος V της παρ.2 του άρθρου 13 του παρόντος)

Όταν πρόκειται για την άσκηση του ως άνω κλάδου, εφαρµόζονται οι
παρακάτω ρυθµίσεις :

α) Το ποσόν που αναλογεί στον καθένα εκ των επιζώντων στο τέλος της
προκαθορισµένης περιόδου αυξάνεται :
αα)  µε την προοδευτική αύξηση του αριθµού των θνησκόντων και
ββ)  µε την κατανοµή των κερδών, από την επένδυση του κεφαλαίου,

στο τέλος της προκαθορισµένης περιόδου µεταξύ των
επιζώντων. Η εφαρµογή του συστήµατος των τοντινών οδηγεί
στη συγκρότηση οµάδων µε βάση την ηλικία, µε σκοπό όχι την
κάλυψη κινδύνων αλλά τη συµµετοχή των επιζώντων της οµάδας
εις τη κατανοµή του κεφαλαίου.

β) ∆εν επιτρέπεται αα) κανενός είδους δανεισµός και από κανένα από το
συγκροτούµενο κεφάλαιο ββ) επιστροφή καταβολών ή µέρους αυτών
σε περίπτωση αποχώρησης µέλους από την οµάδα µέσα στην
προκαθορισµένη περίοδο.

γ) Η ασφαλιστική επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να ενηµερώνει
εγγράφως τους συµµετέχοντες στην οµάδα κατ' έτος για το ύψος του
κεφαλαίου και το ύψος των επιτυγχανοµένων επενδύσεων.

δ) Τα περιουσιακά στοιχεία µε τα οποία δύναται να συγκροτηθεί το
κεφάλαιο αυτό είναι:
i)   Κινητές αξίες εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αξιών των κρατών -

µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.
ii)   Οµόλογα και οµολογίες του δηµοσίου ή των δηµοτικών αρχών

των κρατών - µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. καθώς και οµόλογα
και οµολογίες πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν την εγγύηση του
κράτους - µέλους.
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iii) Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων και οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που πληρούν τις
προϋποθέσεις της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (L375/31.12.85).

iν)   Προθεσµιακές καταθέσεις.
ν)    Κινητές αξίες εισηγµένες σε χρηµατιστήρια κρατών εκτός Ε.Ε.

και Ε.Ο.Χ. σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 1γ του
άρθρου 32 του ν. 1969/91 (Α’  167) όπως ισχύει.

νi)   Νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες των οποίων η έκδοση
περιλαµβάνει την υποχρέωση της εντός του έτους εισαγωγής
σε χρηµατιστήριο της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ

νii) Νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες οι οποίες αφορούν κάλυψη
µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρίας µε δηµόσια εγγραφή
σύµφωνα µε το άρθρο 8α του Κ.Ν. 2190/20.

Η αποτίµηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών γίνεται
σύµφωνα µε το στοιχ. ια της περιπτ. Α του παρόντος άρθρου.

ε)  Απόθεµα  είναι  το  ύψος  του  πιστωτικού  υπολοίπου  του
λογαριασµού κάθε συγκροτούµενης οµάδας.

στ) Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία όλων
των προσώπων που συγκροτούν την οµάδα. Αν κάποιο πρόσωπο
που συµµετέχει στην οµάδα αυτή δηλώσει λανθασµένα στοιχεία
που είναι βασικά για το σχεδιασµό της τοντίνας αποβάλλεται από
την οµάδα και δεν λαµβάνει κανένα µέρος από τις εισφερόµενες
καταβολές του.

ζ)   Στην περίπτωση που η καταβολή του κεφαλαίου στους επιζώντες
γίνει υπό µορφή προσόδου, τότε κατά τον υπολογισµό της
προσόδου αυτής δεν λαµβάνονται υπόψη επιβαρύνσεις για έξοδα
πρόσκτησης. Το αυτό ισχύει και όταν ένα πρόσωπο θελήσει, το
µέρος του κεφαλαίου που του αντιστοιχεί µετά το πέρας της
περιόδου, να το λάβει υπό µορφή προσόδου.

η) Στην περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία οργανώσει
περισσότερες της µιας τοντίνες είναι υποχρεωµένη να τηρεί
χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία που αντιστοιχούν σε κάθε
τοντίνα. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται σε ειδικό αρχείο."

Άρθρον 13δ

Π.∆. 10/2003
Άρθρο 11

1. Ο αντιπρόσωπος ζηµιών, που διορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 15 παρ. 1
εδαφ. στ΄) και 20 παρ. 2 Α εδαφ. στ) στοιχείο ν του παρόντος Νόµου,
επιλέγεται από την ασφαλιστική επιχείρηση, µπορεί να ενεργεί για
λογαριασµό µιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πρέπει
να είναι γνώστης των επισήµων γλωσσών του κράτους που έχει
διορισθεί. Ο αντιπρόσωπος ζηµιών έχει την διαµονή ή εγκατάσταση του
στο κράτος µέλος όπου έχει διορισθεί, διαθέτει επαρκείς εξουσίες για να
εκπροσωπεί την ασφαλιστική επιχείρηση έναντι των ζηµιωθέντων µε
µόνιµη κατοικία σ’  αυτό το κράτος µέλος, από ατυχήµατα που
προκαλούνται στα άλλα κράτη µέλη από αυτοκίνητα που έχουν τόπο
συνήθους στάθµευσης την Ελλάδα ή κράτος µέλος της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.
και είναι ασφαλισµένα σε εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, τις οποίες εκπροσωπεί, ώστε να ικανοποιεί ολοσχερώς τις
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αξιώσεις τους.

2.  Ο υποχρεωτικός διορισµός αντιπροσώπου σε καµία περίπτωση δεν
περιορίζει τον ζηµιωθέντα ή την ασφαλιστική επιχείρηση του να
στρέφονται απευθείας κατά του υπαίτιου του ατυχήµατος ή της
ασφαλιστικής του επιχείρησης.

3. Τα καθήκοντα του ανωτέρω αντιπροσώπου είναι να συγκεντρώνει, όσον
αφορά τις σχετικές αξιώσεις, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τον
διακανονισµό των ζηµιών και να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την
διαπραγµάτευση του διακανονισµού των ζηµιών. Να διαθέτει επαρκείς
εξουσίες για να αντιπροσωπεύει την επιχείρηση έναντι των προσώπων
που υπέστησαν  ζηµιές και µπορούν να προβάλλουν αξίωση
αποζηµίωσης, συµπεριλαµβανοµένης και της ικανοποίησης αυτών των
αξιώσεων καθώς και να την αντιπροσωπεύει ή εφ’ όσον απαιτείται, να
φροντίζει για την αντιπροσώπευσή της ενώπιον των διοικητικών αρχών
σχετικά µε τις αξιώσεις αυτές.

4.  Ο αντιπρόσωπος ζηµιών υποχρεούται εντός τριών µηνών από την λήψη
της αίτησης αποζηµίωσης του ζηµιωθέντος :

α)  να υποβάλλει αιτιολογηµένη προσφορά αποζηµίωσης σε περίπτωση
που η ευθύνη δεν αµφισβητείται και η ζηµιά έχει αποτιµηθεί
β)  να υποβάλλει αιτιολογηµένη απάντηση επί των σηµείων που
περιέχονται στην αίτηση στην περίπτωση που η ευθύνη αµφισβητείται ή
δεν έχει ακόµα διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζηµιά δεν έχει
αποτιµηθεί πλήρως.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι κυρώσεις όπως
προβλέπονται στο άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 489/76 όπως ισχύει.

5.  Ο ορισµός του αντιπροσώπου για τον διακανονισµό ζηµιών δεν αποτελεί
διορισµό νοµίµου αντιπροσώπου κατά την έννοια του άρθρου 22 του
παρόντος, ούτε αποτελεί ίδρυση υποκαταστήµατος ή πρακτορείου κατά
την έννοια των άρθρων 2α στοιχείο β, 42α περ. Α.1 ή εγκατάσταση της
ασφαλιστικής επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 2α στοιχ. γ του
παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΝ

Ελληνικές Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Άρθρον 14

Οι εντός “ ”
λέξεις
αντικαταστάθηκαν
µε την παρ. 2 του
Π.∆. 118/85

Η άδεια λειτουργίας πάσης “Ελληνικής Ασφαλιστικής Επιχειρήσεως” ως
και η έγκρισις του καταστατικού αυτής, παρέχεται δι' αποφάσεως του
Υπουργού Εµπορίου δηµοσιευοµένης εις το ∆ελτίον Ανωνύµων Εταιριών
και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.
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Άρθρον 15

Π.∆. 252/96
Αρ. 17

Π.∆.10/2003
Αρ. 9 παρ. 1

Ν. 3746/09
Αρ. 56

"1. Κάθε ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση υποβάλλει, στο Υπουργείο
Εµπορίου µαζί µε την αίτηση για άδεια λειτουργίας της :

α)  το καταστατικό της,
β) τα  αποδεικτικά  στοιχεία  καταβολής  ολοκλήρου του µετοχικού
κεφαλαίου ή των εισφορών σε περίπτωση αλληλασφαλιστικών
συνεταιρισµών,

γ) πρόγραµµα δραστηριότητας όπως ορίζεται στη παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου,

δ) πληροφορίες για τους διοικούντες την ασφαλιστική επιχείρηση
προκειµένου να ελεγχθεί η εντιµότης και τα επαγγελµατικά προσόντα
ή η πείρα αυτών των προσώπων. Τα κριτήρια καταλληλότητας των
διοικούντων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και

ε)  δήλωση για τα πρόσωπα του άρθρου 55 και του στοιχ. ι της περιπτ. Α
του αρ. 13γ του παρόντος.

«στ) στην περίπτωση που καλύπτει κινδύνους του κλάδου ασφαλίσεων
ζηµιών 10 «αστική ευθύνη από ατυχήµατα που προκαλούνται από
αυτοκίνητα οχήµατα», εκτός της ευθύνης του µεταφορέα,
ανακοινώνουν το όνοµα και την ∆ιεύθυνση του προσώπου που
διορίζει σε κάθε κράτος µέλος ως αντιπρόσωπο για τον διακανονισµό
ζηµιών, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις και τα καθήκοντα που
ορίζονται στο άρθρο 13δ του παρόντος Νόµου.»

2.   Το πρόγραµµα δραστηριότητας που είναι υποχρεωµένη να υποβάλει η
ασφαλιστική επιχείρηση προκειµένου να πάρει άδεια λειτουργίας ή άδεια
επέκτασης των εργασιών της και σε άλλους κλάδους ασφάλισης
περιλαµβάνει :

Α. Για την άσκηση εργασιών ασφαλίσεων κατά ζηµιών, τα ακόλουθα :

α) Τους κινδύνους που έχει σκοπό να καλύπτει.
β) Τις κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την αντασφάλιση.
γ) Τα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν το ελάχιστο όριο εγγυητικού
κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρθρο 17β του παρόντος.

δ) Τις προβλέψεις για έξοδα εγκατάστασης των διοικητικών υπηρεσιών
της και του δικτύου παραγωγής της, καθώς και τα οικονοµικά µέσα
που προορίζονται για αντιµετώπιση των εξόδων αυτών, προκειµένου
δε για τον κλάδο 18 και τα µέσα πού διαθέτει η επιχείρηση για την
παροχή βοηθείας.

Επί πλέον, προκειµένου για τις τρεις πρώτες εταιρικές χρήσεις :
ε) Τις προβλέψεις για τα έξοδα διαχείρισης εκτός από τα  έξοδα
εγκατάστασης και ιδίως για τα τρέχοντα γενικά έξοδα και τις
προµήθειες.

στ) Τις  προβλέψεις  για  τα  ασφάλιστρα ή  τις  εισφορές που  θα
πραγµατοποιηθούν καθώς και τις προβλέψεις για τις ζηµιές που θα
πραγµατοποιηθούν.

ζ)  Προβλεπόµενο Ισολογισµό.
« η) Την πιθανή ταµειακή κατάσταση».
θ) Τις προβλέψεις σχετικά µε τα οικονοµικά µέσα που προορίζονται να
καλύψουν τις υποχρεώσεις και το περιθώριο φερεγγυότητας.
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Β. Για την άσκηση ασφαλίσεων ζωής, τα ακόλουθα :

α) Στοιχεία για το είδος των υποχρεώσεων τις οποίες έχει σκοπό να
αναλαµβάνει.

β) Τα στοιχεία που προβλέπονται στα εδάφια β, γ, και δ της παραπάνω
περίπτωσης Α της παρούσας παραγράφου.

Επιπλέον, προκειµένου για τις τρεις πρώτες εταιρικές χρήσεις :
γ) Λεπτοµερές σχέδιο για τις προβλεπόµενες εισπράξεις και δαπάνες τόσο
για τις πρωτασφαλίσεις και τις αποδοχές αντασφαλίσεων όσο και για
τις αντασφαλιστικές εκχωρήσεις.

δ) Τα στοιχεία που προβλέπονται στα εδάφια ζ και η της παραπάνω
περίπτωσης Α της παρούσης παραγράφου.

2.  Εντός  τριµήνου  από  της  δηµοσιεύσεως  της  Υπουργικής  Απόφασης
περί παροχής αδείας συστάσεως και λειτουργίας της ασφαλιστικής
επιχείρησης, υποχρεούται αυτή να υποβάλει στο Υπουργείο Εµπορίου
αντίγραφα των αντασφαλιστικών συµβάσεων της.

4.  Προκειµένου να ελέγχεται η τήρηση των αναλογιστικών αρχών, οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής και οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις ασφαλίσεων κατά ζηµιών που ασκούν τους κλάδους 1
«Ατυχήµατα» και 2 «Ασθένειες» µε βάση την παραγ. 7 του άρθρου 17α
του παρόντος, υποχρεούνται να κοινοποιούν ετησίως στο Υπουργείο
Εµπορίου τα τεχνικά επιτόκια και τους πίνακες θνησιµότητας και
νοσηρότητας που χρησιµοποιούνται ως βάση για τον υπολογισµό των
τιµολογίων και των µαθηµατικών αποθεµάτων τους.

Επίσης υποχρεούνται να εµφανίζουν χωριστά στον ισολογισµό τους τα
περιουσιακά στοιχεία στα οποία έχει επενδυθεί το µαθηµατικό απόθεµα.

5.   Προκειµένου να ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων περί ασφαλιστικής
συµβάσεως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να κοινοποιούν
µη συστηµατικά στο Υπουργείο Εµπορίου, τους γενικούς και ειδικούς
όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και γενικώς τα έντυπα που
χρησιµοποιούν στις σχέσεις τους µε τους ασφαλισµένους, µε την
επιφύλαξη της παραγ. 6 του άρθρου 52α του παρόντος. Ειδικά όµως,
εφόσον πρόκειται για κινδύνους που υπόκεινται σε υποχρεωτική
ασφάλιση, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να κοινοποιούν
στο Υπουργείο Εµπορίου τους γενικούς και ειδικούς όρους των
υποχρεωτικών ασφαλίσεων πριν από την χρησιµοποίησή τους.

Το Υπουργείο Εµπορίου µπορεί να απαιτεί την προηγούµενη κοινοποίηση
ή έγκριση των τιµολογίων στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών, µόνο στο
πλαίσιο ενός γενικού συστήµατος ελέγχου των τιµών.

6.    Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της ως
άνω παραγράφου 4 :
α) Οι πίνακες θνησιµότητας, νοσηρότητας κ.λπ. υπολογισµού των

µαθηµατικών αποθεµάτων που µπορούν να χρησιµοποιούν κατ'
επιλογή τους.

β) Τα ανώτατα όρια των προς υπολογισµό των µαθηµατικών
αποθεµάτων χρησιµοποιουµένων τεχνικών επιτοκίων.

Το Υπουργείο Εµπορίου για την εφαρµογή του στοιχείου β ανωτέρω,
συνεργάζεται µε τις εποπτικές αρχές των άλλων κρατών-µελών και
ενηµερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε."



83

Άρθρον 15α

Π.∆. 252/96
Αρ. 18

1. α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο σκοπεύει να αποκτήσει ειδική
συµµετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην
Ελλάδα, ενηµερώνει προηγουµένως το Υπουργείο Εµπορίου και του
γνωστοποιεί το ποσό της συµµετοχής αυτής. Η ίδια υποχρέωση ισχύει
και όταν αυξάνεται ήδη υφισταµένη ειδική συµµετοχή, ούτως ώστε η
αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα
πρόσωπο, περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων που σύµφωνα µε το
Π.∆. 51/1992 (Α' 22) εξοµοιώνονται µε κατοχή δικαιωµάτων ψήφου από
το αυτό πρόσωπο, να φτάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του
20%, του 33% ή του 50% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου ή του
κεφαλαίου ή η ασφαλιστική επιχείρηση να καθίσταται θυγατρική του
συµµετέχοντος προσώπου.

Προκειµένου περί συµµετοχών που πραγµατοποιούνται από νοµικά
πρόσωπα, το Υπουργείο Εµπορίου δικαιούται :
ι)  να ζητά πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών προσώπων που
άµεσα ή έµµεσα ελέγχουν τα νοµικά αυτά πρόσωπα,

ιι) να επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε
µεταγενέστερη µεταβολή στην ταυτότητα των φυσικών αυτών
προσώπων και

ιιι) να ζητά την γνωστοποίηση των οικονοµικών στοιχείων (οικονοµικές
καταστάσεις τους), όταν καθιστούν την ασφαλιστική επιχείρηση
θυγατρική τους για τον έλεγχο της χρηµατοοικονοµικής τους
κατάστασης, τα οποία µπορεί να ζητηθούν και µεταγενέστερα. Για την
έννοια του ελέγχου έχει εφαρµογή το στοιχείο ι του άρθρου 2α του
παρόντος.

Για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της ταυτότητας των φυσικών
προσώπων που ελέγχουν νοµικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν ειδική
συµµετοχή σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις το Υπουργείο Εµπορίου
δύναται:
ι) να επιβάλλει την υποχρέωση στα νοµικά αυτά πρόσωπα να έχουν
ονοµαστικές τις µετοχές µε δικαίωµα ψήφου,

ιι) να απαιτεί όπως συγκεκριµένα ποσοστά του συνόλου των πιο πάνω
ονοµαστικών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου ανήκουν σε ένα ή
περισσότερα φυσικά πρόσωπα που τυγχάνουν της προηγούµενης
έγκρισης του Υπουργείου Εµπορίου. Εντός τριών µηνών από την πιο
πάνω γνωστοποίηση, το Υπουργείο Εµπορίου υποχρεούται είτε να
εγκρίνει τη συµµετοχή είτε να αντιταχθεί σ' αυτή µε αιτιολογηµένη
απόφασή του, εφόσον κρίνει ότι τα πρόσωπα που πραγµατοποιούν τη
συµµετοχή, Περιλαµβανοµένων και των φυσικών προσώπων που
ελέγχουν τα συµµετέχοντα φυσικά πρόσωπα, δεν είναι κατάλληλα για
να εξασφαλίζουν τη συνετή και χρηστή διαχείριση της ασφαλιστικής
επιχείρησης. Η έγκριση του Υπουργείου Εµπορίου µπορεί να ορίζει
µέγιστη προθεσµία για την υλοποίηση της συµµετοχής.

Μέσα στην ανωτέρω προθεσµία το Υπουργείο Εµπορίου δικαιούται να
διεξάγει έρευνες για την καταλληλότητα ή την επαλήθευση
καταλληλότητας των ανωτέρω προσώπων. Για τον σκοπό αυτό το
Υπουργείο Εµπορίου συνεργάζεται µε τις εποπτικές αρχές των άλλων
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Ν. 3746/09
Αρ. 57

κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. ή άλλες αρµόδιες αρχές.

Σε περίπτωση θανάτου κατόχου ειδικής συµµετοχής η ως άνω
υποχρέωση ενηµέρωσης από τους κληρονόµους του επιτρέπεται να
πραγµατοποιηθεί εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την
ηµεροµηνία θανάτου του κατόχου της ειδικής συµµετοχής. Μέσα σε τρεις
µήνες από την γνωστοποίηση, το Υπουργείο Εµπορίου µπορεί, εφόσον
κρίνει ότι οι κληρονόµοι δεν είναι κατάλληλοι για να εξασφαλίσουν τη
συνετή και χρηστή διαχείριση της ασφαλιστικής επιχείρησης, να
επιβάλλει τις κυρώσεις της παρ. 5β' του παρόντος άρθρου.

β) Πέραν των υποχρεώσεων, που αναφέρονται στο στοιχείο α' της
παρούσας παραγράφου, οι κάτοχοι ειδικής συµµετοχής ασφαλιστικής
επιχείρησης γνωστοποιούν εκ των προτέρων στο Υπουργείο Εµπορίου
κάθε αύξηση της συµµετοχής τους που υπερβαίνει κατά ποσό που
αντιστοιχεί σε δύο (2) ποσοστιαίες µονάδες του µετοχικού κεφαλαίου της
ασφαλιστικής επιχείρησης τη συµµετοχή που έχει γνωστοποιηθεί
προηγουµένως.

     Η υποχρέωση αυτή ισχύει µέχρι η συνολική συµµετοχή να φτάσει το
όριο του 33%.

«1.α. Κατά την εφαρµογή της παραγράφου 1, εάν ο αγοραστής συµµετοχής
είναι ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, πιστωτικό
ίδρυµα ή επιχείρηση επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος –
µέλος ή µητρική επιχείρηση τέτοιας επιχείρησης ή το νοµικό ή φυσικό
πρόσωπο που ελέγχει την επιχείρηση αυτή και εάν, λόγω αυτής της
εξαγοράς, η επιχείρηση, στην οποία ο αγοραστής σκοπεύει να αποκτήσει
συµµετοχή, καθίσταται θυγατρική του εν λόγω αγοραστή ή περιέρχεται
υπό τον έλεγχό του, η αξιολόγηση της εξαγοράς υπόκειται στη
διαδικασία της διαβούλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2α του
άρθρου 3.»

2. α) Το Υπουργείο Εµπορίου ενηµερώνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης :
ι)  για κάθε άδεια λειτουργίας που χορηγείται σε ασφαλιστική επιχείρηση,
η οποία είναι άµεσα ή έµµεσα θυγατρική µιας ή περισσοτέρων
µητρικών επιχειρήσεων διεποµένων από τη νοµοθεσία τρίτης χώρας,

ιι) για τη συµµετοχή µητρικής επιχειρήσεως αυτού του είδους σε
ασφαλιστική επιχείρηση που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα, η
οποία µε τον Τρόπο αυτό καθίσταται θυγατρική της,

ιιι) για την δοµή της οµάδας επιχειρήσεων, όταν χορηγείται άδεια
λειτουργίας σε µια ασφαλιστική επιχείρηση άµεσα ή έµµεσα
θυγατρική µιας ή περισσοτέρων µητρικών επιχειρήσεων διεποµένων
από το δίκαιο τρίτης χώρας,

ιν) για τις γενικής φύσεως δυσκολίες που συναντούν οι ελληνικές
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την εγκατάστασή τους ή την άσκηση
των δραστηριοτήτων τους σε τρίτη χώρα.

β) Όταν τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποφασίσει
περιορισµό ή προσωρινή αναστολή εξέτασης αιτήσεων σχετικών µε τις
περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου α, το Υπουργείο Εµπορίου
αναστέλλει τη λήψη απόφασης για όσο χρονικό διάστηµα τα αρµόδια
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποφασίσει αντίστοιχη αναστολή
ή περιορισµό γενικής ισχύος σε όλα τα κράτη – µέλη της Ε.Ε. και του
Ε.Ο.Χ. Ο εν λόγω περιορισµός ή αναστολή δεν εφαρµόζονται όσον
αφορά τη δηµιουργία θυγατρικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην
Ελλάδα από ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τις θυγατρικές τους που έχουν
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λάβει άδεια λειτουργίας στην Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ. ούτε όσον αφορά την
απόκτηση συµµετοχής από τέτοια επιχείρηση ή θυγατρική της σε
ασφαλιστική επιχείρηση που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα. Επίσης
το Υπουργείο Εµπορίου ενηµερώνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κατόπιν αιτήσεώς της, για τις ανωτέρω αιτήσεις.

γ) Με την επιφύλαξη υποχρεώσεων που προκύπτουν από διεθνείς
συµφωνίες της Ε.Ε. µε τρίτες χώρες οι οποίες διέπουν την ανάληψη και
άσκηση δραστηριότητας ασφαλιστικής επιχείρησης, το Υπουργείου
Εµπορίου διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να αντιτάσσεται στην
πραγµατοποίηση συµµετοχών σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που
εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα, από φυσικά πρόσωπα που
κατοικούν εκτός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. ή από νοµικά πρόσωπα που διέπονται
από την νοµοθεσία τρίτης χώρας.

3.    Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο σκοπεύει να παύσει να κατέχει
άµεσα ή έµµεσα ειδική συµµετοχή σε µια ασφαλιστική επιχείρηση πρέπει
να ενηµερώνει προηγουµένως το Υπουργείο Εµπορίου και να του
κοινοποιεί το ύψος της συµµετοχής του που προτίθεται να διατηρήσει.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πρέπει, οµοίως να ενηµερώνει το
Υπουργείο Εµπορίου, εφόσον σκοπεύει να µειώσει την ειδική του
συµµετοχή, έτσι ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των
µεριδίων του κεφαλαίου που κατέχει να κατέλθει κάτω από τα κατώτατα
όρια του 20%, 33% ή του 50% ή η ασφαλιστική επιχείρηση να παύσει
να είναι θυγατρική του. Η υποχρέωση γνωστοποίησης επεκτείνεται και
στα φυσικά πρόσωπα που παύουν να ελέγχουν νοµικά πρόσωπα που
κατέχουν ειδική συµµετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση.

4.   Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανακοινώνουν στο Υπουργείο Εµπορίου,
µόλις λάβουν σχετική γνώση, τις κτήσεις ή εκχωρήσεις συµµετοχών στο
κεφάλαιό τους, οι οποίες αυξάνουν ή µειώνουν τα ποσοστά συµµετοχής
πάνω ή κάτω από ένα από τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 3.
Οµοίως ανακοινώνουν µέχρι την 15η Ιουλίου κάθε έτους τα ονόµατα των
µετόχων που έχουν ειδικές συµµετοχές, καθώς και τα ποσά και ποσοστά
των συµµετοχών αυτών, όπως προκύπτουν, ιδίως από τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν κατά την ετήσια γενική συνέλευση των µετόχων ή από
τις πληροφορίες που περιέχονται σε γνώση τους, δυνάµει των
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις εταιρίες, οι µετοχές των οποίων
είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο.

 5. Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί ειδική συµµετοχή ή αυξηθεί
υφιστάµενη ειδική συµµετοχή πάνω από τα όρια που προβλέπονται στην
παρ. 1α' είτε χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στο Υπουργείο
Εµπορίου είτε χωρίς να εγκριθεί η πραγµατοποίησή της, αυτοδικαίως
παύει να έχει αποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που
απορρέουν από τη συµµετοχή αυτή. Επιπρόσθετα το Υπουργείο
Εµπορίου µε απόφασή του µπορεί να επιβάλλει στους κατόχους των
ειδικών συµµετοχών τις παρακάτω κυρώσεις µεµονωµένα ή σωρευτικά :

 α) Πρόστιµο υπέρ του ελληνικού δηµοσίου µέχρι ποσοστού 10% της
αξίας των µετοχών, που µεταβιβάστηκαν χωρίς να τηρηθούν οι
διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

 β) Αποκλεισµό των προσώπων αυτών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και από οποιαδήποτε διευθυντική
θέση στην ασφαλιστική επιχείρηση για ορισµένο ή αόριστο χρόνο,
προκειµένου περί φυσικών προσώπων.
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Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης στο Υπουργείο Εµπορίου της αλλαγής
της ταυτότητας φυσικού προσώπου, που ελέγχει νοµικό πρόσωπο µε
ειδική συµµετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση, αυτοδικαίως παύει να έχει
αποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τη
συµµετοχή του νοµικού προσώπου, στο δε φυσικό πρόσωπο το
Υπουργείο Εµπορίου µπορεί να επιβάλλει την κύρωση του ως άνω
εδαφίου β'. Οι αυτές κυρώσεις µπορεί να επιβληθούν στα πρόσωπα που
δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1α έκτο
εδάφιο του παρόντος άρθρου.

 6.   Στα πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση ενηµέρωσης βάσει της
παρ. 3 του παρόντος άρθρου το Υπουργείο Εµπορίου µπορεί να επιβάλλει
πρόστιµο υπέρ του ελληνικού δηµοσίου ύψους µέχρι ποσοστού 5% της
αξίας των µετοχών που µεταβιβάστηκαν χωρίς προηγούµενη ενηµέρωσή
του.

 7.  Το Υπουργείο Εµπορίου λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να
αποτρέπει την άσκηση, από φυσικό πρόσωπο που κατέχει ειδική
συµµετοχή ή που ελέγχει άµεσα ή έµµεσα νοµικό πρόσωπο που κατέχει
ειδική συµµετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που εδρεύει και λειτουργεί
στην Ελλάδα, επιρροής η οποία είναι δυνατό να αποβεί σε βάρος της
συνετής και χρηστής διαχείρισης της ασφαλιστικής επιχείρησης. Για την
εφαρµογή των διατάξεων αυτών, το Υπουργείο Εµπορίου γνωστοποιεί
στα οικεία πρόσωπα τις ειδικότερες ενέργειες ή παραλείψεις τους ή τις
παράλληλες δραστηριότητές τους σε άλλους τοµείς που κατά την κρίση
του είναι δυνατό να αποβούν σε βάρος της συνετής και χρηστής
διαχείρισης της ασφαλιστικής επιχείρησης και αφού ακούσει τις απόψεις
τους, τους υποδεικνύει τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών µέτρων
εντός ορισµένης προθεσµίας. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης το
Υπουργείο Εµπορίου δικαιούται να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για τον
τερµατισµό της δυσµενούς επιρροής που ασκούν τα φυσικά πρόσωπα
στη διαχείριση της ασφαλιστικής επιχείρησης και ειδικότερα :

 α) να διατάσσει την αποµάκρυνσή τους από το διοικητικό συµβούλιο της
ασφαλιστικής επιχείρησης και από οποιαδήποτε διευθυντική θέση
στην ασφαλιστική επιχείρηση,

 β) να αναστέλλει µέχρι να αρθούν οι συνθήκες που επέβαλαν τη λήψη
των συγκεκριµένων µέτρων την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου,
που απορρέουν από τις µετοχές που κατέχουν τα πρόσωπα αυτά ή τα
νοµικά πρόσωπα που αυτά ελέγχουν,

 γ) να απαγορεύει οποιαδήποτε νέα συναλλαγή της ασφαλιστικής
επιχείρησης µε τα πρόσωπα αυτά, ή µε οποιαδήποτε νοµικά πρόσωπα
που ελέγχονται από αυτά, καθώς και να κηρύσσει ληξιπρόθεσµα και
αµέσως απαιτητά τα δάνεια που έχουν λάβει όλα τα πιο πάνω
πρόσωπα από την ασφαλιστική επιχείρηση.

 8.  Οι αποφάσεις του Υπουργείου Εµπορίου που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο, καταχωρούνται στο µητρώο Α.Α.Ε. Οι αρνητικές αποφάσεις ως
και οι αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, υπόκεινται σε έλεγχο ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου
της Επικρατείας.
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Άρθρον 16

Π.∆. 252/96
Αρ.19 παρ.1

Η εντός “ ”
φράση
προστέθηκε µε
το αρ.35 παρ.19
του ν. 2496/97.

1.  Το διοικητικό συµβούλιο κάθε ελληνικής ασφαλιστικής επιχείρησης
αποτελείται κατά πλειοψηφία από έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων
κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

2.  ∆εν µπορούν να εκλεγούν ή να διοριστούν γενικοί διευθυντές,
διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι, αναπληρωτές γενικοί
διευθυντές, διευθυντές και µέλη διοικητικού συµβουλίου ελληνικών
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επίσης νόµιµοι αντιπρόσωποι ή ειδικοί
αντιπρόσωποι ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε κράτη της Ε.Ε.
και του Ε.Ο.Χ., νόµιµοι αντιπρόσωποι στην Ελλάδα ασφαλιστικών
επιχειρήσεων τρίτων χωρών καθώς και αντιπρόσωποι στην Ελλάδα
µεσιτών Λλόυδς Λονδίνου, πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί για κλοπή,
υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
δωροδοκία, χρεωκοπία, λαθρεµπορία, καθώς επίσης  και πρόσωπα που
έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή έχουν διατελέσει µέλη
διοικητικού συµβουλίου ανωνύµων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που
έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση "ή έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους
λόγω παράβασης νόµου".

Οι πιο πάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για τα πρόσωπα της παρ. 2 του
άρθρου 3 και του άρθρου 15α του παρόντος που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα
ειδική συµµετοχή καθώς και για τους εκκαθαριστές και επόπτες εκκαθάρισης
και πτώχευσης του άρθρου 12β του παρόντος.

Η κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου µη πτώχευση και η µη ύπαρξη
ποινικής καταδίκης υπηκόου κράτους µέλους της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.,
αποδεικνύεται από απόσπασµα ποινικού µητρώου ή αν λείπει αυτό από
ισοδύναµο έγγραφο της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του κράτους
της καταγωγής ή προέλευσης των ανωτέρω προσώπων. Αν στο κράτος της
καταγωγής ή της προέλευσης δεν εκδίδεται παρόµοιο έγγραφο, τότε αρκεί η
ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, ενώπιον της αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής ή εν πάσει περιπτώσει ενώπιον συµβολαιογράφου του
κράτους αυτού. Τα παραπάνω έγγραφα δεν πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία
έκδοσης προγενέστερη του τριµήνου από την υποβολή τους.

Άρθρον 17

Π.∆. 23/05
Αρ. 3

1. α)  Το µετοχικό κεφάλαιο κάθε ελληνικής ανώνυµης ασφαλιστικής εταιρίας
ή οι αρχικές εισφορές των µελών ελληνικού αλληλασφαλιστικού
συνεταιρισµού του άρθρου 35 (παράγρ. 1 και 4) του παρόντος,
ολοσχερώς καταβεβληµένα κατά τη σύσταση της εταιρίας ή κατά την
ίδρυση του συνεταιρισµού, δεν µπορούν να είναι κατώτερα, κατά
κλάδο ασφάλισης, από τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 17β
(παράγ. 2 και 3).

    β)  Τα δύο τρίτα (2/3) του παραπάνω αρχικού µετοχικού κεφαλαίου ή των
παραπάνω αρχικών εισφορών θα πρέπει να είναι καταβεβληµένα σε
µετρητά.
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Άρθρον 17α

Π.∆. 23/05
Αρ. 4

Ν. 3746/09
Αρ. 58 παρ.1

1.   Κάθε  ασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα στην Ελλάδα υποχρεούται να
συγκροτεί και να διατηρεί συνεχώς επαρκές διαθέσιµο περιθώριο
φερεγγυότητας ανάλογο προς το σύνολο των δραστηριοτήτων της, το
οποίο αντιστοιχεί στην περιουσία της την ελεύθερη από κάθε υποχρέωση
που δύναται να προβλεφθεί, χωρίς να συνυπολογίζονται σ’ αυτή τα άϋλα
περιουσιακά στοιχεία της.

2. ‘Οπου για τους υπολογισµούς του απαιτούµενου περιθωρίου
φερεγγυότητας λαµβάνονται υπόψη τα ασφάλιστρα (εισφορές),
χρησιµοποιείται όποιο από τα ποσά των ακαθάριστων εγγεγραµµένων
ασφαλίστρων ή εισφορών (στοιχεία κβ και κζ του άρθρου 2α), όπως
υπολογίζονται κατωτέρω, και των ακαθάριστων δεδουλευµένων
ασφαλίστρων ή εισφορών (στοιχεία κδ και κζ του άρθρου 2α) είναι
µεγαλύτερο.

       Τα ασφάλιστρα ή οι εισφορές των κλάδων 11, 12 και 13 της παραγράφου
1Α του άρθρου 13 αυξάνονται κατά 50%.

3.  Προκειµένου  για δραστηριότητες  ασφαλίσεων κατά ζηµιών, το
απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας υπολογίζεται σε συνάρτηση, είτε
προς το ετήσιο ποσό ασφαλίστρων ή αλληλασφαλιστικών εισφορών, είτε
προς τη µέση επιβάρυνση των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων των τριών
τελευταίων χρήσεων ή, προκειµένου περί επιχειρήσεων, οι οποίες
καλύπτουν βασικά µόνο ένα ή περισσότερους από τους κινδύνους
πιστώσεων, θύελλας, χαλαζιού ή παγετού, των επτά τελευταίων χρήσεων
και λαµβάνεται σαν απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας το
µεγαλύτερο από τα πιο πάνω δυο αποτελέσµατα, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 17β.

i) Τα στοιχεία, τα οποία απαρτίζουν το διαθέσιµο περιθώριο
φερεγγυότητας είναι :

α)  Το µετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί ή προκειµένου για τους
αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισµούς το αλληλασφαλστικό ποσό
που αρχικά έχει καταβληθεί.

   β)   Τα αποθεµατικά (νόµιµα και ελεύθερα) που δεν αντιστοιχούν σε
ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ούτε κατατάσσονται στα
αποθεµατικά εξισορρόπησης.

γ)  Τα κέρδη ή ζηµιές που µεταφέρονται στη νέα εταιρική χρήση,
µετά την αφαίρεση των πληρωτέων µερισµάτων.

Το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας µειώνεται κατά το ποσό των
ιδίων µετοχών που κατέχει άµεσα η ασφαλιστική επιχείρηση, καθώς
επίσης και κατά τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία :

1) συµµετοχές που διαθέτει η ασφαλιστική επιχείρηση σε :

- ασφαλιστική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 6 της
Οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, του άρθρου 4 της Οδηγίας 2002/83/ΕΚ,
ή του άρθρου 1 στοιχείο β’ της Οδηγίας 98/78/ΕΚ,

- αντασφαλιστική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 3 της
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Οδηγίας 2005/68/ΕΚ, ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης
χώρας κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 της
Οδηγίας 98/78/ΕΚ,

- ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου κατά την έννοια του
άρθρου 1 στοιχείο θ’ της Οδηγίας 98/78/ΕΚ,

- πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα κατά την έννοια
του άρθρου 1 παράγραφοι 1 και 5 της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ,

- εταιρεία επενδύσεων και χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα κατά την
έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ
και του άρθρου 2 παράγραφοι 4 και 7 της Οδηγίας 93/6/ΕΟΚ.

2)  καθένα από τα ακόλουθα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, τα οποία
διαθέτει η ασφαλιστική επιχείρηση στις οντότητες που ορίζονται
στο ανωτέρω σηµείο 1 και στις οποίες διαθέτει συµµετοχή :

- τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στα οποία αναφέρεται το
στοιχείο ii) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου,

- τις απαιτήσεις µειωµένης διασφάλισης και τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στα οποία αναφέρεται το άρθρο
35 και το άρθρο 36 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ.»

ii)  Το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας µπορεί επίσης να απαρτίζουν
και τα κατωτέρω :

α) Το σωρευτικό προνοµιούχο µετοχικό κεφάλαιο, όταν στο
καταστατικό προβλέπεται προνόµιο υπέρ των προνοµιούχων
µετόχων για προνοµιακή απόδοση είτε της ονοµαστικής αξίας
των µετοχών είτε της διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ
το άρτιο, πριν την ικανοποίηση των εταιρικών πιστωτών, κατά το
στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και τα δάνεια µειωµένης
διασφάλισης, τα οποία µπορούν να περιληφθούν µόνον µέχρι
ποσοστού 50% του µικρότερου ποσού µεταξύ του διαθεσίµου
περιθωρίου φερεγγυότητας και του απαιτουµένου περιθωρίου
φερεγγυότητας. Επίσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 25%
του µικρότερου ποσού µεταξύ του διαθεσίµου περιθωρίου
φερεγγυότητας και του απαιτουµένου περιθωρίου
φερεγγυότητας, είτε τα δάνεια µειωµένης διασφάλισης µε
καθορισµένη διάρκεια είτε το προνοµιούχο σωρευτικό µετοχικό
κεφάλαιο µε καθορισµένη διάρκεια. Τα ανωτέρω µπορούν να
γίνουν δεκτά εφόσον πληρούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα
κριτήρια :

- σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης ασφαλιστικής
επιχείρησης, να υπάρχουν δεσµευτικές συµφωνίες βάσει των
οποίων τα δάνεια µειωµένης διασφάλισης ή το προνοµιούχο
µετοχικό κεφάλαιο κατατάσσονται µετά τις απαιτήσεις όλων των
άλλων πιστωτών και δεν εξοφλούνται παρά µόνο µετά την
εξόφληση όλων των άλλων εκκρεµούντων τη στιγµή εκείνη
χρεών.

Τα δάνεια µειωµένης διασφάλισης πρέπει να πληρούν επίσης τις
ακόλουθες προϋποθέσεις :

- Να έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Για να δοθεί η έγκριση απαιτείται :



90

1) υποβολή του σχεδίου σύµβασης δανείου,
2) σχέδιο αποπληρωµής του κάθε δανείου, η τήρηση του οποίου

ελέγχεται κάθε έτος από τους Ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι
υποχρεωµένοι να καταθέτουν βεβαίωση, µέχρι τέλος Μαίου κάθε
έτους, στην αρµόδια εποπτική αρχή, η οποία πρέπει να περιέχει
τα ονόµατα των δανειστών µε τα ποσά που έλαβαν για εξόφληση
του δανείου, τα ποσά που έλαβαν για τόκους και το υπόλοιπο
ποσό του δανείου. Στην περίπτωση που οι Ορκωτοί δεν
καταθέτουν την βεβαίωση στην αρµόδια εποπτική αρχή, το
δάνειο µειωµένης διασφάλισης δεν λαµβάνεται υπόψη ως στοιχείο
του περιθωρίου φερεγγυότητας, και

3) κατάθεση των ποσών του δανείου σε συγκεκριµένο λογαριασµό
µίας µόνο τράπεζας που έχει ανοιχτεί από την ασφαλιστική
επιχείρηση µόνο για το σκοπό του δανείου. Οι καταθέσεις υπέρ
του δανείου πρέπει να γίνονται εντός ορισµένης χρονικής
περιόδου, η οποία καθορίζεται και αναφέρεται στην αίτηση της
επιχείρησης και δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δυο µήνες.
Απαγορεύεται η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από το
λογαριασµό αυτό πριν το τέλος της χρονικής περιόδου που έχει
καθοριστεί. Στο τέλος της περιόδου η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση
µε τα ονόµατα των δανειστών και τα ποσά του δανείου εκάστου.
Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται στην αρµόδια εποπτική αρχή του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Σε περίπτωση µη υποβολής της
βεβαίωσης δεν χορηγείται η έγκριση,
- να µην προέρχονται από θυγατρικές επιχειρήσεις ή
επιχειρήσεις που ελέγχονται από την ασφαλιστική επιχείρηση.
Στην περίπτωση που τα δάνεια αυτά προέρχονται από
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν συνδέονται µε την
εκδότρια ασφαλιστική επιχείρηση (άµεσα ή έµµεσα), δεν
µπορούν να αποτελούν επένδυση τεχνικών αποθεµατικών ή
στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις
αυτές. Τα ως άνω δάνεια αναλύονται στο προσάρτηµα των
οικονοµικών καταστάσεων κατά δανειστή,

- να λαµβάνονται υπόψη µόνο τα ποσά που έχουν πράγµατι
καταβληθεί,

- η αρχική διάρκεια των δανείων, µε καθορισµένη λήξη, πρέπει
να είναι τουλάχιστον πενταετής. Ένα έτος το αργότερο πριν
από τη λήξη, η ασφαλιστική επιχείρηση υποβάλλει στο
Υπουργείο Ανάπτυξης για έγκριση, σχέδιο που ορίζει πως το
διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας θα διατηρηθεί ή θα
αυξηθεί στο επιθυµητό επίπεδο κατά τη λήξη, εκτός εάν το
ποσό µέχρι το οποίο το δάνειο µπορεί να συµπεριληφθεί στα
συστατικά µέρη του διαθεσίµου περιθωρίου φερεγγυότητας
µειώνεται σταδιακά κατά τα τελευταία πέντε τουλάχιστον έτη
προ της λήξεως. Το Υπουργείο Ανάπτυξης µπορεί να επιτρέπει
την προ της λήξης εξόφληση αυτών των ποσών εφόσον η
σχετική αίτηση υποβάλλεται από την εκδότρια ασφαλιστική
επιχείρηση και το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητάς της
δεν είναι κατώτερο του απαιτούµενου επιπέδου,

- τα δάνεια µη καθορισµένης λήξεως εξοφλούνται µόνο µε
πενταετή προειδοποίηση, εκτός εάν δεν θεωρούνται πλέον ως
συστατικό µέρος του διαθεσίµου περιθωρίου φερεγγυότητας
ή εάν, για την πρόωρη εξόφλησή τους απαιτείται
προηγούµενη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, η ασφαλιστική επιχείρηση
ενηµερώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, τουλάχιστον έξι µήνες
πριν από την προτεινόµενη ηµεροµηνία εξόφλησης,
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υποδεικνύοντας το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας και
το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας της ασφαλιστικής
επιχείρησης πριν και µετά την εξόφληση αυτή. Το Υπουργείο
Ανάπτυξης επιτρέπει την εξόφληση µόνον εάν το διαθέσιµο
περιθώριο φερεγγυότητας της ασφαλιστικής επιχείρησης δεν
κινδυνεύει να είναι µικρότερο από το απαιτούµενο επίπεδο,

- η σύµβαση δανείου δεν πρέπει να περιλαµβάνει ρήτρες που
προβλέπουν ότι, σε συγκεκριµένες περιστάσεις, εκτός από την
εκκαθάριση της ασφαλιστικής επιχείρησης, η οφειλή
καθίσταται απαιτητή πριν από τη συµφωνηµένη ηµεροµηνία
εξόφλησης,

- η σύµβαση δανείου µπορεί να τροποποιηθεί µόνον αφού το
Υπουργείο Ανάπτυξης δηλώσει ότι δεν αντιτίθεται στην
τροποποίηση.

β)  Τα οµολογιακά δάνεια µειωµένης διασφάλισης, όταν εκδίδονται
δια δηµόσιας εγγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 8α του Ν.
2190/1920 µέχρι 50% του µικρότερου ποσού µεταξύ του
διαθεσίµου περιθωρίου φερεγγυότητας και του απαιτούµενου
περιθωρίου φερεγγυότητας για τα δάνεια αυτά, τα δάνεια
µειωµένης διασφάλισης και το σωρευτικό προνοµιούχο µετοχικό
κεφάλαιο της προηγουµένης περίπτωσης. ∆εν µπορούν να
αποκτήσουν οµολογίες κατά την έκδοση τους (δηµόσια
εγγραφή) θυγατρικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που ελέγχονται
από την ασφαλιστική επιχείρηση. Στο προσάρτηµα των
οικονοµικών καταστάσεων αναφέρεται το ποσό των
οµολογιακών δανείων που αποτελεί συστατικό του περιθωρίου
φερεγγυότητας.

       Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται µε το Υπουργείο
Ανάπτυξης σε περίπτωση εκδόσεως οµολογιακών δανείων τα
οποία πρόκειται να αποτελέσουν στοιχείο περιθωρίου
φερεγγυότητας. Τα οµολογιακά δάνεια πρέπει επίσης να πληρούν
και τις κάτωθι προϋποθέσεις :

- δεν  µπορούν  να  ρευστοποιηθούν  µε  πρωτοβουλία  του
κοµιστή χωρίς προηγούµενη συµφωνία του Υπουργείου
Ανάπτυξης,

- η σύµβαση έκδοσης των τίτλων πρέπει να παρέχει στην
ασφαλιστική επιχείρηση τη δυνατότητα να αναβάλει την
καταβολή των τόκων του δανείου,

- οι απαιτήσεις του δανειστή έναντι της ασφαλιστικής
επιχειρήσεως πρέπει να κατατάσσονται εξ ολοκλήρου µετά τις
απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών που δεν έχουν
µειωµένη διασφάλιση,

- τα έγγραφα τα σχετικά µε την έκδοση των τίτλων πρέπει να
προβλέπουν τη δυνατότητα κάλυψης των ζηµιών από το
χρέος και τους µη καταβληθέντες τόκους, επιτρέποντας
συγχρόνως τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της
ασφαλιστικής επιχείρησης,

- λαµβάνονται υπόψη µόνο τα ποσά που έχουν πράγµατι
καταβληθεί.

Το αποθεµατικό εξισορρόπησης του άρθρου 7 παραγ. 2Αδ του
παρόντος, µέχρι το ποσό που έχει υπολογιστεί δεν λαµβάνεται
υπόψη για τον υπολογισµό του διαθεσίµου περιθωρίου
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φερεγγυότητας.

iii) Κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης της ασφαλιστικής επιχείρησης και
αφού δοθεί η σχετική έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης, το
διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας µπορεί να αποτελείται από :

α)   το ήµισυ του µη καταβληθέντος µετοχικού ή αρχικού κεφαλαίου,
εφ΄ όσον το καταβληθέν τµήµα ισούται µε το 25% του
µετοχικού ή αρχικού κεφαλαίου, µέχρι ποσοστού 50% του
µικρότερου ποσού µεταξύ του διαθεσίµου περιθωρίου
φερεγγυότητας και του απαιτουµένου περιθωρίου
φερεγγυότητας,

β)    τις συµπληρωµατικές εισφορές που είναι δυνατό να απαιτηθούν
από τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισµούς που έχουν
µεταβλητές εισφορές για τη συγκεκριµένη οικονοµική χρήση
µέχρι το µισό της διαφοράς µεταξύ των µεγίστων εισφορών που
δύνανται να απαιτηθούν και αυτών που πράγµατι απαιτούνται.

       Αυτές οι απαιτήσεις δεν µπορούν να αντιπροσωπεύουν ποσό
µεγαλύτερο του 50% του µικρότερου ποσού µεταξύ του
διαθεσίµου περιθωρίου φερεγγυότητας και του απαιτουµένου
περιθωρίου φερεγγυότητας.

       Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι
προϋποθέσεις βάσει των οποίων γίνονται αποδεκτές
συµπληρωµατικές εισφορές.

γ)    Τις υπεραξίες που προκύπτουν λόγω υποεκτίµησης στοιχείων του
ενεργητικού εφόσον δεν οφείλονται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

4.  Προκειµένου για δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής το απαιτούµενο
περιθώριο φερεγγυότητας καθορίζεται ανάλογα µε τους ασκούµενους
κλάδους σύµφωνα µε τα πιο κάτω στην παράγραφο 9 οριζόµενα. Στους
υπολογισµούς του απαιτούµενου περιθωρίου φερεγγυότητας, για
δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής, ο όρος «κεφάλαιο κινδύνου» θα
σηµαίνει το ποσό που είναι πληρωτέο σε περίπτωση θανάτου µείον το
µαθηµατικό απόθεµα του συνολικού κινδύνου που έχει ασφαλισθεί.

        Επίσης όταν για τους υπολογισµούς του απαιτούµενου περιθωρίου
φερεγγυότητας χρησιµοποιούνται µαθηµατικά αποθέµατα λαµβάνονται
υπόψη και τα µεταφερόµενα (αναπόσβεστα) έξοδα προσκτήσεως που
έχουν υπολογιστεί αναλογιστικώς σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχ. ιγ
της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του παρόντος Ν.∆/τος.

        Τα στοιχεία που απαρτίζουν το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας
είναι :

α)  Η ελεύθερη περιουσία της επιχείρησης από κάθε υποχρέωση που
δύναται να προβλεφθεί, χωρίς να συνυπολογίζονται τα άϋλα
περιουσιακά στοιχεία αυτής, και περιλαµβάνει τα στοιχεία που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχείο i) του παρόντος άρθρου.

β) Ποσοστό µέχρι 25% των αποθεµατικών κερδών τα οποία
εµφανίζονται στον ισολογισµό και εφόσον δύνανται να
χρησιµοποιηθούν για κάλυψη ενδεχοµένων ζηµιών και δεν έχει
αποφασισθεί να διατεθούν για διανοµή στους ασφαλισµένους.

γ)   Τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχείο ii) του
παρόντος άρθρου.
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δ)   Έπειτα από αιτιολογηµένη αίτηση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης
και αφού δοθεί η σχετική έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Ανάπτυξης :

i) από τα περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 3 στοιχείο
iii) σηµείο α) του παρόντος άρθρου.

ii) Το ένα δεύτερο από τα µελλοντικά κέρδη της
επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει το 25% του
µικρότερου ποσού µεταξύ του διαθεσίµου περιθωρίου
φερεγγυότητας και του απαιτουµένου. Το ποσό των
µελλοντικών κερδών προκύπτει από τον
πολλαπλασιασµό του κατ’ εκτίµηση ετήσιου κέρδους επί
ένα συντελεστή που αντιπροσωπεύει τη µέση
υπολειπόµενη διάρκεια των συµβάσεων. Ο συντελεστής
αυτός δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 6.

Το κατ’ εκτίµηση ετήσιο κέρδος δεν υπερβαίνει τον
αριθµητικό µέσο όρο των κερδών που έχει
πραγµατοποιήσει η επιχείρηση κατά τα τελευταία πέντε
χρόνια από τις δραστηριότητες ασφάλισης ζωής. Το
Υπουργείο Ανάπτυξης µπορεί να επιτρέπει τον
συνυπολογισµό του ποσού αυτού στο διαθέσιµο
περιθώριο φερεγγυότητας, µέχρι και τις 31.12.2009,
µόνο εάν :

- υποβληθεί αναλογιστική µελέτη στην οποία να
αναλύεται η πιθανότητα εµφάνισης αυτών των
κερδών στο µέλλον και

- το µέρος των µελλοντικών κερδών που απορρέει
από τις υπεραξίες που αναφέρονται στο σηµείο iii)
κατωτέρω, δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

Οι βάσεις εξεύρεσης του συντελεστή και τα στοιχεία που
περιέχουν τα κέρδη που έχουν πραγµατοποιηθεί θα
καθορισθούν µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

iii) Οι υπεραξίες που προκύπτουν λόγω υποεκτίµησης
στοιχείων ενεργητικού εφόσον δεν οφείλονται σε
εξαιρετικές περιστάσεις, και µε την προϋπόθεση ότι, για
τα µη εισηγµένα χρεόγραφα, απαιτείται η εκδότρια
επιχείρηση να έχει δηµοσιεύσει επισήµως οικονοµικές
καταστάσεις ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή.

5.    Για τον υπολογισµό της υπεραξίας ακινήτων και χρεογράφων, η οποία
µπορεί να αποτελέσει στοιχείο περιθωρίου φερεγγυότητας, ως τρέχουσα
αξία λαµβάνεται υπόψη, για µεν τα ακίνητα η αξία, όπως προσδιορίζεται
στο άρθρο 8 παρ. 5 στοιχείο α) και γ) του παρόντος Νοµοθετικού
∆ιατάγµατος, για δε τα χρεόγραφα αυτή που προκύπτει σύµφωνα µε τις
αξίες που αναφέρονται στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων
ή σε άλλες καταστάσεις που επίσηµα υποβάλλονται στο Υπουργείο
Ανάπτυξης.

6. Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 17β, το απαιτούµενο
περιθώριο φερεγγυότητας για τις εργασίες ασφαλίσεων κατά ζηµιών,
καθορίζεται ίσο µε το µεγαλύτερο από τα πιο κάτω αποτελέσµατα :
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Πρώτο αποτέλεσµα (σε σχέση µε τα ασφάλιστρα) :
Λαµβάνεται το άθροισµα :
α)  των ασφαλίστρων ή των αλληλασφαλιστικών εισφορών, όπου

συµπεριλαµβάνονται και τα παρεπόµενα δικαιώµατα, που
πραγµατοποιήθηκαν κατά την τελευταία κλεισµένη οικονοµική
χρήση από δραστηριότητες πρωτασφάλισης και

β)  το ποσό των αντασφαλίστρων που έγιναν αποδεκτά κατά την
τελευταία οικονοµική χρήση. Από το άθροισµα αυτό αφαιρείται το
ποσό των ασφαλίστρων ή αλληλασφαλιστικών εισφορών που
ακυρώθηκε κατά την τελευταία οικονοµική χρήση και το ποσό
φόρων, τελών και εισφορών που αντιστοιχούν στα πιο πάνω
ασφάλιστρα, αντασφάλιστρα ή εισφορές.

Το ποσό που εξευρίσκεται µε αυτό τον τρόπο, κατανέµεται σε δύο
τµήµατα εκ των οποίων το πρώτο αντιστοιχεί σε ποσό που δεν υπερβαίνει
τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και το άλλο στο υπερβαίνον το ποσό αυτό. Μετά
την πιο πάνω κατανοµή λαµβάνεται ποσοστό 18% από το πρώτο τµήµα
και 16% από το υπόλοιπο, τα οποία αθροίζονται.

Το πρώτο αποτέλεσµα εξευρίσκεται µε πολλαπλασιασµό του πιο πάνω
αθροίσµατος επί τον κατά τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις λόγο
µεταξύ του ποσού των ζηµιών (αποζηµιώσεων) που παραµένουν σε
βάρος της ασφαλιστικής επιχείρησης, µετά την αφαίρεση των
αντασφαλιστικών εκχωρήσεων, και του ποσού των ακαθάριστων ζηµιών
(αποζηµιώσεων). Ο λόγος αυτός, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
µικρότερος του 50%.

∆εύτερο αποτέλεσµα (σε σχέση µε τις αποζηµιώσεις) :
Λαµβάνεται το άθροισµα :

α)     των  ποσών  των  ασφαλιστικών  αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν
για τις πρωτασφαλίσεις κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων
οικονοµικών χρήσεων ή επτά τελευταίων οικονοµικών χρήσεων
προκειµένου περί επιχειρήσεων που ασκούν βασικά µόνο ένα ή
περισσότερους από τους κλάδους πιστώσεων, θύελλας, χαλαζιού ή
παγετού (χωρίς αφαίρεση των ζηµιών σε βάρος των εκδοχέων ή
αντεκδοχέων),

β)     του ποσού των αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια
των αυτών περιόδων λόγω αποδοχής αντασφαλίσεων ή
αντεκχωρήσεων, και

γ)     του ποσού των προβλέψεων που έγιναν στο τέλος της τελευταίας
χρήσης για τις εκκρεµείς ασφαλιστικές αποζηµιώσεις που πρέπει να
πληρωθούν, τόσο για τις πρωτασφαλίσεις όσο και για τις αποδοχές
αντασφαλίσεων. Από το άθροισµα αυτό αφαιρείται :

α)  το ποσό των απαιτήσεων κατά τρίτων που εισπράχθηκαν καθ’
υποκατάσταση της επιχείρησης στα δικαιώµατα των ασφαλισµένων,
κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων,
προκειµένου δε περί επιχειρήσεων που ασκούν βασικά µόνο ένα ή
περισσότερους από τους κλάδους πιστώσεων, χαλαζιού, θύελλας ή
παγετού, των τελευταίων επτά οικονοµικών χρήσεων, και
β)   το ποσό των προβλέψεων για εκκρεµείς αποζηµιώσεις, που
πραγµατοποιήθηκαν κατά την έναρξη της δεύτερης οικονοµικής
χρήσης της προηγούµενης της τελευταίας κλεισµένης οικονοµικής
χρήσης, τόσο για τις πρωτασφαλίσεις όσο και για τις αποδοχές
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αντασφαλίσεων. Στην περίπτωση που η περίοδος αναφοράς ισούται
µε επτά έτη, αφαιρείται το ποσό των προβλέψεων για εκκρεµείς
αποζηµιώσεις που έγιναν στην αρχή της έκτης οικονοµικής χρήσης
της προηγούµενης της τελευταίας κλεισµένης οικονοµικής χρήσης.

Τα ανωτέρω ποσά για τους κλάδους 11, 12 και 13 του άρθρου 13
παράγραφος 1Α, προσαυξάνονται κατά 50%.

Για τον κλάδο Βοήθειας, ασφαλιστική αποζηµίωση, είναι η δαπάνη της
επιχείρησης για την συγκεκριµένη βοήθεια που παρέσχε.

Μετά από αυτά, εξευρίσκεται η ετήσια µέση επιβάρυνση αποζηµιώσεων
των τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων ή των επτά τελευταίων
οικονοµικών χρήσεων, προκειµένου για επιχειρήσεις που ασκούν βασικά
µόνο ένα ή περισσότερους από τους κλάδους πιστώσεων, θύελλας,
χαλαζιού ή παγετού.

Το ποσό που προκύπτει κατανέµεται σε δύο τµήµατα :
Το πρώτο τµήµα φτάνει µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε 35
εκατοµµύρια ευρώ και το δεύτερο περιλαµβάνει το υπερβάλλον και
λαµβάνονται από µεν το πρώτο µέρος ποσοστό 26%, από δε το δεύτερο
ποσοστό 23%, τα οποία αθροίζονται.

Το δεύτερο αποτέλεσµα προκύπτει δια πολλαπλασιασµού του πιο πάνω
αθροίσµατος επί τον κατά τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις λόγο
µεταξύ του ποσού των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων που παραµένουν σε
βάρος της ασφαλιστικής επιχείρησης, µετά την αφαίρεση των
αντασφαλιστικών εκχωρήσεων, και του ποσού των ακαθάριστων ζηµιών
(αποζηµιώσεων). Ο λόγος αυτός σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
µικρότερος του 50%.

7. Στην περίπτωση την οποία το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας της
ελεγχοµένης οικονοµικής χρήσης, όπως υπολογίζεται στην παράγραφο 6,
είναι κατώτερο από το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας της
προηγούµενης οικονοµικής χρήσης, τότε το απαιτούµενο περιθώριο
φερεγγυότητας της ελεγχόµενης οικονοµικής χρήσης πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσο προς το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας της
προηγούµενης χρήσης πολλαπλασιαζόµενο επί τον λόγο, του ποσού του
αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών κατά την λήξη της τελευταίας οικονοµικής
χρήσης και του ποσού του αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών κατά την έναρξη
της τελευταίας οικονοµικής χρήσης. Κατά τους υπολογισµούς αυτούς τα
τεχνικά αποθεµατικά υπολογίζονται χωρίς την αντασφάλιση, ωστόσο ο
λόγος δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τον αριθµό 1.

8. Τα λαµβανόµενα ποσοστά από τα τµήµατα της πιο πάνω παράγ. 6
µειώνονται στο 1/3 για την ασφάλιση υγείας (κλάδοι 1 και 2 της παραγ. 1
του άρθρου 13 του παρόντος) που υπόκεινται σε διαχείριση παρόµοια µε
τις ασφαλίσεις ζωής, αν :

α) Τα ασφάλιστρα που εισπράχθηκαν υπολογίζονται µε βάση πίνακες
νοσηρότητας σύµφωνα µε τις µαθηµατικές µεθόδους που
εφαρµόζονται στην ασφάλιση.

β)  Συγκροτείται µαθηµατικό απόθεµα γήρατος (προόδου ηλικίας).
γ)  Εισπράττεται το απαιτούµενο ποσό συµπληρωµατικού ασφαλίστρου
για την συγκρότηση ποσού (περιθωρίου) ασφαλείας καταλλήλου
ύψους.



96

δ)  Η ασφαλιστική επιχείρηση δεν µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση,
παρά µόνο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του τρίτου χρόνου της
ασφάλισης το αργότερο.

ε) Η σύµβαση ασφάλισης προβλέπει την δυνατότητα αύξησης των
ασφαλίστρων ή µείωσης των παροχών, ακόµη και για τα ισχύοντα
συµβόλαια.

9. Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 17β, το απαιτούµενο
περιθώριο φερεγγυότητας για τις εργασίες ασφαλίσεων ζωής, καθορίζεται
ως εξής :

α)  Για τους κλάδους και κινδύνους Ι.1, Ι.2, ΙΙ και ΙΧ το απαιτούµενο
περιθώριο φερεγγυότητας πρέπει να είναι ίσο προς το άθροισµα των
ακόλουθων δύο αποτελεσµάτων :

Πρώτο αποτέλεσµα. Αυτό υπολογίζεται ως εξής :
Ποσοστό 4% των µαθηµατικών αποθεµάτων που αφορούν
πρωτασφαλιστικές εργασίες (χωρίς να αφαιρεθούν οι αντασφαλιστικές
εκχωρήσεις) και αντασφαλιστικές αποδοχές πολλαπλασιάζεται µε τον
κατά την τελευταία οικονοµική χρήση λόγο του συνόλου των
µαθηµατικών αποθεµάτων (µετά την αφαίρεση των αντασφαλιστικών
εκχωρήσεων) προς τα ακαθάριστα συνολικά µαθηµατικά αποθέµατα
πριν αφαιρεθούν οι αντασφαλιστικές εκχωρήσεις. Ο λόγος αυτός, δεν
µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερος του 85%.

            ∆εύτερο αποτέλεσµα. Αυτό υπολογίζεται ως εξής :
            Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των οποίων το κεφάλαιο κινδύνου

δεν είναι αρνητικό, ποσοστό 0,3% απ΄ αυτό το κεφάλαιο, το οποίο
έχει ασφαλισθεί από την επιχείρηση, πολλαπλασιάζεται µε τον κατά
την τελευταία χρήση λόγο του συνολικού κεφαλαίου κινδύνου µε ίδια
κράτηση της επιχείρησης µετά την αφαίρεση των αντασφαλιστικών
εκχωρήσεων και αντεκχωρήσεων, προς το συνολικό κεφάλαιο
κινδύνου στο οποίο περιλαµβάνονται και οι αντασφαλίσεις. Ο λόγος
αυτός, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 50%.

Για τις ασφαλίσεις θανάτου µικρής διάρκειας και µέχρι τρία το πολύ
χρόνια, το επί του κεφαλαίου κινδύνου ποσοστό σύµφωνα µε τα
ανωτέρω ορίζεται σε 0,1%. Στην περίπτωση που η διάρκεια των
ασφαλίσεων αυτών είναι µεταξύ τριών και το πολύ πέντε χρόνων το
ποσοστό ορίζεται σε 0,15%.

β)  Για τις συµπληρωµατικές ασφαλίσεις (Ι.3), το απαιτούµενο περιθώριο
φερεγγυότητας υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του
παρόντος άρθρου.

γ) Για τους κλάδους ΙΙΙ, VII και VIII, το απαιτούµενο περιθώριο
φερεγγυότητας είναι ίσο µε το άθροισµα :

i) Του 4% των τεχνικών αποθεµάτων, τα οποία υπολογίζονται
σύµφωνα µε τους όρους του εδαφίου α της παρούσης
παραγράφου πρώτο αποτέλεσµα, εφόσον η επιχείρηση φέρει
κινδύνους επενδύσεων και του 1% των τεχνικών αποθεµάτων,
τα οποία υπολογίζονται µε τον ίδιο τρόπο, εφόσον η επιχείρηση
δεν φέρει κινδύνους επενδύσεων και υπό την προϋπόθεση ότι η
διάρκεια της συµβάσεως υπερβαίνει τα 5 χρόνια και η κατανοµή
για την κάλυψη των γενικών εξόδων τα οποία αναγράφονται
στην σύµβαση έχει καθορισθεί για περίοδο µεγαλύτερη των 5
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Ν. 3746/09
Αρ. 58 παρ.2

Ν. 3746/09
Αρ. 58 παρ.3

χρόνων, και
ii) Του 0,3% του κεφαλαίου κινδύνου, το οποίο υπολογίζεται

σύµφωνα µε τους όρους του εδαφίου α της παρούσης
παραγράφου, δεύτερο αποτέλεσµα, εφόσον η επιχείρηση
καλύπτει κινδύνους θανάτου.

iii) Του 25% των καθαρών διοικητικών εξόδων της τελευταίας
οικονοµικής χρήσης, που αφορά στις εργασίες αυτές, εφόσον η
επιχείρηση δεν φέρει κινδύνους επενδύσεων και υπό την
προϋπόθεση ότι το ποσό που προορίζεται να καλύψει τα έξοδα
διαχείρισης δεν καθορίζεται για περίοδο µεγαλύτερη των πέντε
ετών.

δ)  Για τους κλάδους VI (Κεφαλαιοποίηση) και IV1 (∆ιαρκής ασφάλιση
υγείας), το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο µε το 4%
των µαθηµατικών αποθεµάτων τα οποία υπολογίζονται σύµφωνα µε
τους όρους που διαλαµβάνονται στο εδάφιο α, πρώτο αποτέλεσµα
της παρούσας παραγράφου.

ε) Για  τον  κλάδο V (Τοντίνες), το  απαιτούµενο  περιθώριο
φερεγγυότητας είναι ίσο µε το 1% του ενεργητικού τους.

στ) Για τον κλάδο IV2 το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παραγ. 6 και 8 του παρόντος άρθρου.

«10. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται σε
ξεχωριστό υπολογισµό περιθωρίου φερεγγυότητας για τις αναλήψεις
αντασφαλίσεων ζωής όταν συντρέχει µια από τις κατωτέρω
προϋποθέσεις :

- τα εισπραττόµενα αντασφάλιστρα ζωής υπερβαίνουν το 10% των
συνολικών ακαθάριστων εγγεγραµµένων ασφαλίστρων ζωής,

- τα εισπραττόµενα αντασφάλιστρα ζωής υπερβαίνουν το ποσό των
50.000.000 ευρώ,

- τα τεχνικά αποθεµατικά που αφορούν στις αντασφαλιστικές
αναλήψεις ζωής υπερβαίνουν το 10% των συνολικών τεχνικών
αποθεµατικών ζωής.

Το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας, καθώς και το διαθέσιµο
περιθώριο φερεγγυότητας, όσον αφορά στις αναλήψεις αντασφαλίσεων
ζωής, υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 97 και 98 του
παρόντος.

Στην περίπτωση που οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σχηµατίζουν
ξεχωριστό περιθώριο φερεγγυότητας για τις αντασφαλίσεις, τότε δεν
λαµβάνουν υπόψη τα ποσά αυτά στον υπολογισµό του περιθωρίου
φερεγγυότητας για τις πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες.»

«11. Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. καθορίζεται το περιεχόµενο των εκθέσεων
περιθωρίου φερεγγυότητας που υποβάλλουν οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις.»

12. Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται η φράση «του µικρότερου ποσού
µεταξύ του διαθεσίµου περιθωρίου φερεγγυότητας και του
απαιτουµένου», ως «διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας» για τις
παραπάνω συγκρίσεις θεωρείται το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας
που αποτελείται από τα στοιχεία α, β και γ της παραγράφου 3 i καθώς
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και το στοιχείο γ της παραγράφου 3 iii για τις ασφαλίσεις κατά ζηµιών,
από δε τα στοιχεία α, β της παραγράφου 4 και το στοιχείο δ iii της
παραγράφου 4 για τις ασφαλίσεις ζωής.»

Άρθρον 17β

Π.∆. 23/05
Αρ. 5

Ν. 3746/09
Αρ. 59

1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα την Ελλάδα, υποχρεούται να
διαθέτει εγγυητικό κεφάλαιο. Το εγγυητικό κεφάλαιο αποτελεί το 1/3 του
απαιτούµενου περιθωρίου φερεγγυότητας.

2. «α) Όταν πρόκειται για δραστηριότητες ασφαλίσεων κατά ζηµιών, το
εγγυητικό κεφάλαιο αποτελείται από τα στοιχεία που απαριθµούνται
στο άρθρο 17α παράγραφος 3 σηµεία i και ii και εδάφιο γ’ του σηµείου
iii, και σε καµία περίπτωση το κεφάλαιο αυτό, δεν µπορεί να είναι
κατώτερο από το ποσό που αντιστοιχεί σε :
- 3.000.000 ευρώ προκειµένου για επιχειρήσεις που ασκούν ένα ή
περισσότερους από τους κλάδους 10 µέχρι και 15, 4.500.000 ευρώ
από 1.1.2006 και 6.000.000 ευρώ από 1.1.2008.

- 2.000.000 ευρώ προκειµένου για επιχειρήσεις που ασκούν έναν ή
περισσότερους από τους κλάδους 1 µέχρι και 9, 16, 17 και 18. Το
ποσό αυτό δεν µπορεί να υπολείπεται των 3.000.000 ευρώ εφόσον
ασκούν αντασφαλιστικές δραστηριότητες (αναλήψεις) και εφόσον
πληρούται µία εκ των κάτωθι προϋποθέσεων :

i) τα εισπραττόµενα αντασφάλιστρα κατά ζηµιών
υπερβαίνουν το 10% των συνολικών ακαθάριστων
εγγεγραµµένων ασφαλίστρων κατά ζηµιών,

ii) τα εισπραττόµενα αντασφάλιστρα κατά ζηµιών
υπερβαίνουν το ποσό των 50.000.000 ευρώ,

iii) τα τεχνικά αποθεµατικά που αφορούν στις
αντασφαλιστικές αναλήψεις κατά ζηµιών υπερβαίνουν
το 10% των συνολικών τεχνικών αποθεµατικών κατά
ζηµιών.»

β) Αν η δραστηριότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης επεκτείνεται σε
περισσότερους κλάδους ή κινδύνους ασφαλίσεων κατά ζηµιών
λαµβάνεται υπόψη µόνο ο κλάδος ή ο κίνδυνος για τον οποίο απαιτείται
το υψηλότερο ποσό ελαχίστου εγγυητικού κεφαλαίου.

γ)  Προκειµένου για αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισµούς του άρθρου 35
(παράγ. 1 και 4), τα ανωτέρω ελάχιστα ποσά εγγυητικού κεφαλαίου
µειώνονται κατά το ένα τέταρτο.

3. Όταν πρόκειται για δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής, το εγγυητικό
κεφάλαιο σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό
που αντιστοιχεί σε 3.000.000 ευρώ, 4.500.000 ευρώ από 1.1.2006 και
6.000.000 ευρώ από 1.1.2008. Το εγγυητικό κεφάλαιο, που καθορίζεται
ως ανωτέρω, πρέπει να απαρτίζεται από τα στοιχεία του άρθρου 17α
παράγραφος 4 στοιχεία α, β, γ και δ iii.

4. Με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα αναθεωρηµένα
ποσά των ελάχιστων εγγυητικών κεφαλαίων, τα οποία διαµορφώνονται µε
βάση τις µεταβολές του Ευρωπαϊκού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή.
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(*)  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Ν.3763/2009
Αρ. 33
παρ. 2

Σχόλιο :
Το άρθρο 11 του Π.∆. 23/2005 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ», ορίζει ότι :

«Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος υποχρεούνται να διαθέτουν ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο : α)
3.000.000 ευρώ για τους κλάδους ασφάλισης 10 µέχρι και 15, β) 2.000.000
ευρώ για τους κλάδους 1 µέχρι και 9 και 16 έως και 18, και γ) 3.000.000 ευρώ
για τις ασφαλίσεις ζωής, µέχρι την 31.12.2005. Ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο
4.500.000 ευρώ για τους κλάδους 10 µέχρι και 15, και για τις ασφαλίσεις ζωής
µέχρι 31.12.2007 και 6.000.000 ευρώ για τους κλάδους ασφάλισης 10 µέχρι
και 15 και τις ασφαλίσεις ζωής, µέχρι την 31.12.2010.»

Άρθρον 17γ

Ν. 3746/09
Αρ. 60 παρ.1

«1.α) Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. διαπιστώνει την εκ µέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
τήρηση των διατάξεων του παρόντος που αφορούν το περιθώριο
φερεγγυότητας και το εγγυητικό κεφάλαιο, προβαίνοντας σε,
τουλάχιστον ετήσιους επιτόπιους, ως και εξ αποστάσεως ελέγχους της
οικονοµικής τους κατάστασης. Προς το σκοπό αυτόν η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δύναται
να απαιτεί οποιοδήποτε στοιχείο ή να διεξάγει ελέγχους στην
ασφαλιστική επιχείρηση.

    β) Προκειµένου για τον κλάδο 18 (Βοήθειας) ο έλεγχος αφορά και τα
προσόντα του προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένου και του ιατρικού,
καθώς και την ποιότητα του εξοπλισµού που διαθέτουν οι επιχειρήσεις
για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο κλάδος αυτός. Ο
ανωτέρω έλεγχος διενεργείται σε στενή συνεργασία µε τις αρµόδιες
Υπηρεσίες των οικείων Υπουργείων.

   γ) Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να δηµοσιεύει και να υποβάλει
στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις. Ειδικά κατά τη
διάρκεια των 3 (τριών) πρώτων εταιρικών χρήσεων µίας ασφαλιστικής
επιχείρησης ο έλεγχος της οικονοµικής κατάστασης γίνεται σε συνδυασµό
µε το υποβληθέν πρόγραµµα δραστηριότητάς της. Με απόφαση της
ΕΠ.Ε.Ι.Α., καθορίζεται το περιεχόµενο, ο τρόπος και ο χρόνος
δηµοσιοποίησης των συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.

    δ) Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΠ.Ε.Ι.Α.
εκθέσεις περιθωρίου φερεγγυότητας και προσαρµοσµένης
φερεγγυότητας. Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. καθορίζεται ο τρόπος και ο
χρόνος υποβολής των εκθέσεων αυτών.

    ε) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται µέχρι την 31η Ιανουαρίου
εκάστου έτους να υποβάλουν :
- την πραγµατοποιηθείσα παραγωγή των ακαθάριστων εγγεγραµµένων
ασφαλίστρων (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, αναλήψεις και
δικαιώµατα συµβολαίου) του προηγούµενου έτους κατά κλάδο
ασφάλισης, και

-  το ποσό των πληρωθεισών αποζηµιώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των
άµεσων εξόδων διακανονισµού, αναλυτικά κατά περίπτωση.

  στ) Κάθε ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια µπορεί να καθορίζεται µε
απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.»
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2.  Για τις ήδη λειτουργούσες ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η
δέσµευση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία διατίθενται ή έχουν
διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση, αίρεται και µετατρέπεται, σε
διάθεση των στοιχείων αυτών σε ασφαλιστική τοποθέτηση µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται µετά από αίτηση της
ασφαλιστικής επιχείρησης συνοδευόµενη από δικαιολογητικά από τα
οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των
άρθρων 7, 8, 17α και 17β του παρόντος.

3.    Στην περίπτωση που το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιµά, ότι απειλούνται τα
δικαιώµατα των κατόχων ασφαλιστηρίων ή ότι η επιχείρηση δεν είναι σε
θέση να καλύψει τις υποχρεώσεις της λόγω επιδείνωσης της οικονοµικής
της κατάστασης, προβαίνει στις εξής ενέργειες :

α) απαιτεί από την επιχείρηση να εφαρµόσει πρόγραµµα
χρηµατοοικονοµικής ανάκαµψης, το οποίο υποβάλλεται εντός 2
µηνών και περιλαµβάνει τουλάχιστον για τις τρεις επόµενες
χρήσεις, τα εξής :

- τις προβλέψεις σχετικά µε τα έξοδα διαχείρισης, ιδίως τα
τρέχοντα γενικά έξοδα και τις προµήθειες,

- τις προβλέψεις για τα τεχνικά αποθέµατα βασιζόµενα στην
προηγούµενη εµπειρία της ασφαλιστικής επιχείρησης,

- σχέδιο στο οποίο να εµφανίζονται λεπτοµερώς οι προβλέψεις
εσόδων και εξόδων τόσο για τις δραστηριότητες
πρωτασφάλισης και τις αποδοχές αντασφάλισης όσο και για τις
εκχωρήσεις αντασφάλισης,

- σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων για την προβλεπόµενη
τριετία, λαµβάνοντας σαν έναρξη την τελευταία επίσηµη
κλεισµένη οικονοµική χρήση,

- την πιθανή ταµειακή ρευστότητα,
- τις προβλέψεις σχετικά µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που
προορίζονται να καλύψουν τα τεχνικά αποθεµατικά και το
απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας,

- την πολιτική στον τοµέα της αντασφάλισης ανά κλάδο
ασφάλισης λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που
περιέχονται.

β)    απαιτεί αυξηµένο απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας, το οποίο
καθορίζεται µε βάση τα σχετικά στοιχεία, που αναφέρονται στο
πρόγραµµα χρηµατοοικονοµικής ανάκαµψης, ώστε να
διασφαλίζεται ότι η ασφαλιστική επιχείρηση είναι σε θέση να
ανταποκριθεί, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, στις απαιτήσεις του
περιθωρίου φερεγγυότητας.

        Στις επιχειρήσεις που έχει απαιτηθεί να υποβάλουν πρόγραµµα
χρηµατοοικονοµικής ανάκαµψης, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν
εκδίδει σχετικά πιστοποιητικά προκειµένου αυτές να
δραστηριοποιηθούν σε άλλο κράτος µέλος, µέσω
υποκαταστήµατος ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή να
αναλάβουν σχετικό χαρτοφυλάκιο. Στην περίπτωση που ήδη
δραστηριοποιούνται σε άλλο κράτος µέλος µε υποκατάστηµα ή
ελεύθερη παροχή Υπηρεσιών, παύει την δραστηριοποίηση αυτή,
µέχρι την ολοκλήρωση του τριετούς προγράµµατος. Επίσης µπορεί
να περιορίσει ή απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση του συνόλου ή
µέρους των περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής επιχείρησης
σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του παρόντος και να
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λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για την διασφάλιση των
συµφερόντων των ασφαλισµένων.

4.  Αν το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης
υπολείπεται του εξευρισκοµένου ποσού, σύµφωνα µε το άρθρο 17α,
υποχρεώνεται αυτή να υποβάλει για έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης
σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης.

        Σε έκτακτες περιπτώσεις εάν το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιµά ότι θα
επιδεινωθεί περισσότερο η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης,
µπορεί να περιορίσει ή απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση του συνόλου
ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής επιχείρησης
σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του παρόντος και να λαµβάνει κάθε
πρόσφορο µέτρο για την διασφάλιση των συµφερόντων των
ασφαλισµένων.

5. Αν το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας υπολείπεται και του
εγγυητικού κεφαλαίου, το οποίο η ασφαλιστική επιχείρηση πρέπει να
διαθέτει, ή το οικείο εγγυητικό κεφάλαιο δεν συγκροτείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 17β του παρόντος, η ασφαλιστική επιχείρηση
υποχρεώνεται να υποβάλει για έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης σχέδιο
βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης για συµπλήρωση αυτού.

Μέχρι αυτή την συµπλήρωση, ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί να
απαγορεύει την ελεύθερη διάθεση του συνόλου ή µέρους των
περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής επιχείρησης σύµφωνα µε το
άρθρο 9 παραγ. 2 και 3 του παρόντος και να λαµβάνει κάθε άλλο
πρόσφορο µέτρο για την διασφάλιση των συµφερόντων των
ασφαλισµένων.

6. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, µπορεί ν’ ανακαλεί την οικεία άδεια λειτουργίας
για όλους τους κλάδους που ασκούνται απ΄ αυτήν, αν η ασφαλιστική
επιχείρηση δεν συµµορφώνεται εντός της προθεσµίας η οποία έχει ταχθεί,
µε τα µέτρα ανασυγκρότησης, βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης και
χρηµατοοικονοµικής ανάκαµψης, σύµφωνα µε τις παραπάνω
παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ειδοποιεί επειγόντως τις εποπτικές αρχές όλων
των άλλων κρατών – µελών για την υποβολή σχεδίου οικονοµικής
ανασυγκρότησης, βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης ή
χρηµατοοικονοµικής ανάκαµψης κατ’  εφαρµογή των ανωτέρω
παραγράφων 3, 4 και 5 καθώς και για τα ενδεχόµενα πρακτικά
αποτελέσµατα των µέτρων αυτών.

7. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προβαίνει σε επανεκτίµηση και µείωση της αξίας
των στοιχείων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του
διαθεσίµου περιθωρίου φερεγγυότητας, όταν έχει επέλθει µεταβολή της
αξίας των στοιχείων αυτών από την λήξη της τελευταίας οικονοµικής
χρήσης.

Επίσης περιορίζει την µείωση που βασίζεται στην αντασφάλιση κατά τον
υπολογισµό του απαιτούµενου περιθωρίου φερεγγυότητας όπως
καθορίζεται στις παραγράφους 6, 8 και 9 του άρθρου 17α εφόσον,

- µεταβλήθηκε σηµαντικά, από την τελευταία οικονοµική χρήση η
φύση και η ποιότητα των συµβολαίων αντασφάλισης και

- στο πλαίσιο των συµβολαίων αντασφάλισης, η µεταβίβαση
κινδύνου είναι ανύπαρκτη ή ελάχιστη.
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Ν. 3746/09
Αρ. 60 παρ.2

«8.  Κάθε ειδικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος, όπως ενδεικτικά ο
χρόνος και τρόπος υπολογισµού και ελέγχου του περιθωρίου
φερεγγυότητας, τα µέτρα που µπορούν να λαµβάνονται σε περιπτώσεις
ανασυγκρότησης ή βραχυχρονίου χρηµατοδότησης, ζητήµατα υποβολής
και έγκρισης των σχετικών προγραµµάτων, ως και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια µπορεί να καθορίζεται µε απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Στα
προγράµµατα ανασυγκρότησης και βραχυχρονίου χρηµατοδότησης
τίθενται υποχρεωτικά από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. προθεσµίες πραγµατοποίησής
τους που δεν µπορούν να ξεπερνούν τους δύο (2) µήνες.»

Άρθρον 18

1.   Το πέµπτον τουλάχιστον των καθαρών ετησίων κερδών της Εταιρίας
διατίθεται προς σχηµατισµόν τακτικού αποθεµατικού.

2.   Η τοιαύτη διάθεσις δεν είναι υποχρεωτική, άµα ως το αποθεµατικόν
υπερβή το τετραπλάσιον του µετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 19

Π.∆. 252/96
Αρ. 21

Ν. 3746/09
Αρ. 61

"1.   Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου καθορίζονται:
α) Τα στατιστικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες σε συνδυασµό µε το
άρθρο 34 του παρόντος που πρέπει να υποβάλλουν οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα στο Υπουργείο Εµπορίου
“µέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους”.

β) Ο συνοπτικός τεχνικός λογαριασµός (αποτέλεσµα εκµεταλλεύσεως)
που πρέπει να υποβάλλουν οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
στο Υπουργείο Εµπορίου µαζί µε τις οικονοµικές τους καταστάσεις,
για τις εργασίες τους σε κάθε κράτος - µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.
υπό καθεστώς εγκατάστασης (υποκατάστηµα) ή υπό καθεστώς
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

2.    Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα υποβάλλουν
στο Υπουργείο Εµπορίου µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις και τους
λογαριασµούς εκµεταλλεύσεων των κλάδων ασφάλισης σύµφωνα µε το
άρθρο 72 παρ. 1Α του παρόντος.

3.    Το Υπουργείο Εµπορίου ανταλλάσσει στοιχεία της παρ. 1 ανωτέρω µε τις
άλλες εποπτικές αρχές των κρατών - µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. σε
εφαρµογή του 7ου Κεφαλαίου "Ιδιαίτερες ∆ιατάξεις για την Ελευθερία
Εγκατάστασης και την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών".
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Α)  Αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών

Άρθρον 20

Π.∆. 252/96
Αρ.22 παρ.1

Π.∆.10/2003
Αρ. 9 παρ.2

"1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρ. 4 του άρθρου 3α του
παρόντος. Αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση που δεν έχει την έδρα της
σε κράτος-µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. µπορεί να ασκεί ασφαλιστικές
εργασίες στην Ελλάδα µε µορφή υποκαταστήµατος ή πρακτορείου, µετά
από σχετική άδεια του Υπουργού Εµπορίου για την εγκατάσταση και
λειτουργία της. Η άδεια χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

2. Α. Για τη χορήγηση άδειας απαιτείται, η ασφαλιστική επιχείρηση να :
α) ‘Εχει στην έδρα της τη µορφή ανώνυµης εταιρείας και να λειτουργεί
νόµιµα και για τους κλάδους που ζητά την άδεια άσκησης
ασφαλιστικών εργασιών στην Ελλάδα.

β) ∆ιορίσει νόµιµο αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. Εάν ο νόµιµος
αντιπρόσωπος είναι νοµικό πρόσωπο, οφείλει να έχει την έδρα του
στην Ελλάδα και πρέπει να ορίσει για την εκπροσώπησή του φυσικό
πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα και είναι κατάλληλο σύµφωνα µε
τα άρθρα 15 παραγ. 1δ και 16 παραγ. 2 του παρόντος.

γ) Επιτρέπεται σε ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις η εγκατάσταση
στη χώρα που η αιτούσα έχει την έδρα της.

δ) ‘Εχει κεφάλαιο όχι κατώτερο των οριζοµένων στο άρθρο 17 ελαχίστων
ορίων κεφαλαίου.

ε) ∆ιαθέτει στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.
στοιχεία του ενεργητικού της για ποσό τουλάχιστον ίσο προς το ένα
δεύτερο (1/2) του σύµφωνα µε το άρθρο 17β ελαχίστου ορίου
εγγυητικού κεφαλαίου και έχει δεσµεύσει στην Ελλάδα το τέταρτο
του ελαχίστου αυτού ορίου σαν εγγύηση, σύµφωνα µε το άρθρο 8
παραγ. 1 και 15 του Παρόντος.

στ) Αναλάβει την υποχρέωση µε υπεύθυνη δήλωση των εκπροσώπων
της:
i)    Ότι θα διαθέτει περιθώριο φερεγγυότητας για το υποκατάστηµα

ή πρακτορείο σύµφωνα µε τα πιο κάτω οριζόµενα στην
περίπτωση Γ.

ii)   Ότι µέσα σε ένα δίµηνο από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας
θα έχει στον τόπο του υποκαταστήµατος ή του πρακτορείου
διοικητική και λογιστική υπηρεσία κατάλληλη για τις εργασίες της
στην Ελλάδα.

iii)  Ότι θα σχηµατίζει και επενδύει τα τεχνικά αποθέµατα από τις
εργασίες της στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 8 και 13γ
του παρόντος.

iν)   Να ορίσει τα πρόσωπα που προβλέπονται στην περ. Α στοιχ. ι
του άρθρου 13γ και στο άρθρο 55 του παρόντος.

« v)  Στην περίπτωση που καλύπτει κινδύνους του κλάδου ασφαλίσεων
ζηµιών 10 «αστική ευθύνη από ατυχήµατα που προκαλούνται
από αυτοκίνητα οχήµατα», εκτός της ευθύνης του µεταφορέα,
ανακοινώνουν το όνοµα και την ∆ιεύθυνση του προσώπου που
διορίζει σε κάθε κράτος µέλος, εκτός της Ελλάδος, ως
αντιπρόσωπο για τον διακανονισµό ζηµιών, ο οποίος πληροί τις
προϋποθέσεις και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο
13δ του παρόντος Νόµου.»
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   Β. Στην αίτηση για τη χορήγηση της άδειας πρέπει να επισυνάπτονται :
α) Επικυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού όπως ισχύει κατά το χρόνο
της υποβολής της αίτησης.

β) Αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για διορισµό νοµίµου
αντιπροσώπου στην Ελλάδα, επικυρωµένο από την αρµόδια Ελληνική
Προξενική Αρχή, που να περιέχει δήλωση σύµφωνα µε την οποία η
ανάκληση του διορισµού γίνεται µόνο µετά από επίδοση σχετικής
πράξης επικυρωµένης όπως ανωτέρω, προς το Υπουργείο Εµπορίου
και ισχύει από τη δηµοσίευση της ανακλητικής απόφασης του
Υπουργού Εµπορίου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και
ΕΠΕ).

γ) Πιστοποιητικό της εποπτικής αρχής της έδρας της επιχείρησης µε
ηµεροµηνία όχι προγενέστερη των τριών µηνών, σχετικά µε το ότι η
ασφαλιστική επιχείρηση λειτουργεί στην έδρα της και ασκεί πράγµατι
τους κλάδους ασφάλισης που ζητά να ασκήσει στην Ελλάδα.

δ)  Απόδειξη κατάθεσης της εγγύησης που προβλέπεται από το στοιχείο ε
της προηγούµενης περίπτωσης Α.

ε)  Πίνακα ονοµάτων και διευθύνσεων των διευθυνόντων της.
στ) Πρόγραµµα δραστηριότητας του υποκαταστήµατος ή πρακτορείου
που περιλαµβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 15
παραγ. 2 του παρόντος µε επιφύλαξη του στοιχείου ε της ως άνω
περίπτωσης Α.

ζ) Ισολογισµό και πίνακα κερδών-ζηµιών των τελευταίων τριών εταιρικών
χρήσεων ή όσων εταιρικών χρήσεων έχει διανύσει εφόσον η αιτούσα
λειτουργεί για χρόνο µικρότερο των τριών ετών.

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας νέου κλάδου ή κλάδων απαιτείται η
υποβολή των ανωτέρω στοιχείων µε εξαίρεση αυτών που έχουν ήδη
υποβληθεί εφόσον καλύπτουν και το νέο κλάδο.

   Γ. Το περιθώριο φερεγγυότητας που πρέπει να διαθέτουν οι ασφαλιστικές
αυτές επιχειρήσεις συγκροτείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
17α και υπολογίζεται µόνο µε βάση τα ασφάλιστρα ή τα µαθηµατικά
αποθέµατα και τις αποζηµιώσεις από τις εργασίες του υποκαταστήµατος
ή πρακτορείου. Το τρίτο του περιθωρίου φερεγγυότητας αποτελεί το
εγγυητικό κεφάλαιο, το οποίο δεν θα µπορεί να είναι µικρότερο από το
µισό του ελαχίστου ορίου εγγυητικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο
άρθρο 17β.

        Τα αντικρύζοντα το περιθώριο φερεγγυότητας περιουσιακά στοιχεία,
πέραν της κατατεθειµένης και δεσµευµένης εγγύησης της παραγ.2
περιπτ. Αε του παρόντος άρθρου, µπορούν να είναι επενδεδυµένα και σε
άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

   ∆.  Σε ανώνυµη ασφαλιστική εταιρεία που εδρεύει εκτός κράτους-µέλους της
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και έχει ζητήσει ή λάβει άδεια εγκατάστασης
πρακτορείου ή υποκαταστήµατος σε ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη της
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. αναφορικά µε τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα
(είτε ασφαλίσεων ζηµιών είτε ασφαλίσεων ζωής) είναι δυνατόν, µετά από
αίτησή της, να της παραχωρηθούν µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου,
τα παρακάτω πλεονεκτήµατα που παραχωρούνται σωρευτικά, µετά από
συµφωνία των εποπτικών αρχών όλων των κρατών-µελών από τα οποία
η εταιρεία έχει ζητήσει ή λάβει άδεια εγκατάστασης και στα οποία
υποχρεούται επίσης να υποβάλλει αίτηση για την παραχώρηση των
πλεονεκτηµάτων αυτών:
α) Το περιθώριο φερεγγυότητάς της να υπολογίζεται µε βάση το σύνολο
της δραστηριότητάς της στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.,
λαµβανοµένων υπόψη των εργασιών που πραγµατοποιεί το σύνολο
των υποκαταστηµάτων ή πρακτορείων της που είναι εγκατεστηµένα
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Π.∆. 23/05
Αρ. 12 παρ.3

στην Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ.
β) Να απαλλαγεί από την υποχρέωση να καταθέσει και στην Ελλάδα την
σύµφωνα µε την πιο πάνω περίπτωση Α εδάφιο ε, εγγύηση.

γ) Τα περιουσιακά της στοιχεία, που απαρτίζουν το εγγυητικό κεφάλαιο
να διατίθενται σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., όπου
είναι εγκατεστηµένη η αιτούσα, υπό την επιφύλαξη της ως άνω
περιπτ. Γ.

  Ε. α) Τα πιο πάνω παραχωρηθέντα πλεονεκτήµατα καταργούνται
ταυτόχρονα από όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη-µέλη µετά από
πρωτοβουλία ενός ή Περισσοτέρων απ' αυτά.

β) Στην αίτηση παραχώρησης των πιο πάνω πλεονεκτηµάτων η οποία
υποβάλλεται προς όλες τις εποπτικές αρχές των κρατών-µελών από
τις οποίες έχει ζητήσει ή λάβει άδεια εγκατάστασης πρακτορείου ή
υποκαταστήµατος η αιτούσα, πρέπει να προσδιορίζεται η εποπτική
αρχή που θα είναι αρµόδια για την εξακρίβωση της κατάστασης
φερεγγυότητας της αιτούσας για το σύνολο αυτών των
δραστηριοτήτων της στα κράτη-µέλη που µετέχουν στην συµφωνία.
Η επιλογή της αρχής αυτής, ανήκει στην αιτούσα εταιρεία και πρέπει
να είναι αιτιολογηµένη.
Η εγγύηση της πιο πάνω περίπτωσης 2Α εδαφ. ε, κατατίθεται στο
κράτος-µέλος της εποπτικής αρχής που έχει επιλεγεί.

γ) Τα πιο πάνω πλεονεκτήµατα ισχύουν αφότου η εποπτική αρχή που
έχει επιλεγεί, αναγγείλει στις λοιπές εποπτικές αρχές ότι θα
παρακολουθεί την κατάσταση φερεγγυότητας για το σύνολο των
εργασιών των πρακτορείων ή υποκαταστηµάτων της αιτούσας στα
κράτη-µέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

   ΣΤ. Οι αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα
και δεν εδρεύουν σε κράτος-µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., υπόκεινται
στις διατάξεις του παρόντος ν.δ/τος εξαιρουµένων των διατάξεων των
άρθρων 14, 15 παρ. 1, 15α, 35 έως και 38 και του 7ου κεφαλαίου
"Ιδιαίτερες διατάξεις για την Ελευθερία Εγκατάστασης και την Ελεύθερη
Παροχή Υπηρεσιών" του παρόντος.

   Ζ.  Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 9, «17γ (παραγ. 3, 4, 5
και 6» και 24α παραγρ. 1 η κατά τη παραπάνω περίπτωση Ε αρµόδια
αρχή για την εξακρίβωση της κατάστασης φερεγγυότητας εξοµοιώνεται
προς την εποπτική αρχή του κράτους στο έδαφος του οποίου η
ασφαλιστική επιχείρηση έχει την έδρα της.

   Η. Αν η παραπάνω εποπτική αρχή ανακαλέσει την άδεια, το Υπουργείο
Εµπορίου παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των
ασφαλισµένων της από το πρακτορείο ή υποκατάστηµα που βρίσκεται
στην Ελλάδα. Αν η ανάκληση στηρίζεται στην ανεπάρκεια της συνολικής
φερεγγυότητας όπως αυτή καθορίζεται στη συµφωνία όπου αναφέρεται
η Παραπάνω περίπτωση ∆, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της στην
Ελλάδα.

 3. α) Για την εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα υποκαταστηµάτων ή
πρακτορείων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα την Ελβετική
Συνοµοσπονδία, για την άσκηση ασφαλίσεων κατά ζηµιών του άρθρου
13 παραγρ. 1 και 3 του παρόντος, ισχύει η συµφωνία (µε τα συνηµµένα
προσαρτήµατα και πρωτόκολλα και τις συνηµµένες ανταλλαγείσες
επιστολές) µεταξύ Ευρωπαϊκής Ενωσης και Ελβετικής Συνοµοσπονδίας,
δυνάµει της Απόφασης του Συµβουλίου 91/370/ΕΟΚ (L 205/27.7.91),
σχετικά µε την πρωτασφάλιση εκτός από την ασφάλιση ζωής,
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εφαρµοζοµένων αναλόγως των παραγ. 1 και 2 {περιπτ. Α στοιχ. β και στ
(εκτός περίπτωσης j) και περ. Β στοιχ. α, β, γ, ε, στ, ζ} του παρόντος
άρθρου και των άρθρων 1 έως και 13β, 15 (παρ. 2, 3 και 5), 16, 19, 22,
23, 29, 30, 33, 34, 43 έως και 50, 51, 52α, 53, 53α, 54, 55, 57, 58 και 59
του παρόντος ν.δ.

β) Τα υποκαταστήµατα της περιπτ. α ανωτέρω, που ήδη λειτουργούν στην
Ελλάδα, µπορούν να ζητήσουν να τους αποδοθεί η δεσµευµένη εγγύηση
και να απαλλαγούν της υποχρέωσης συγκρότησης περιθωρίου
φερεγγυότητας εφ' όσον :
-  Υποβάλλουν στο Υπουργείο Εµπορίου πιστοποιητικό φερεγγυότητας
από την εποπτική αρχή της έδρας το οποίο να βεβαιώνει ότι η έδρα
του υποκαταστήµατος κατέχει το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας,
λαµβάνοντας υπόψη και τις εργασίες του υποκαταστήµατος.

-  ‘Εχουν σχηµατίσει  και  επενδύσει  στα τεχνικά τους αποθέµατα
σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος.

γ) Στα υποκαταστήµατα της περιπτ. β ανωτέρω, εφαρµόζεται αναλόγως το
άρθρο 17γ παρ. 2 του παρόντος".

Άρθρον 20α

Π.∆. 332/02
Αρ. 12

1.    Για την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξυγίανσης
και διαδικασίας εκκαθάρισης που αφορούν υποκατάστηµα αλλοδαπής
ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτων χωρών νοείται ως κράτος – µέλος
καταγωγής, η Ελλάδα, η εποπτική αρχή της οποίας χορήγησε στο
υποκατάστηµα την άδεια λειτουργίας και ως αρµόδιες αρχές, οι
αναφερόµενες στο άρθρο 2α εδ. λβ του παρόντος.

2. Όταν η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση έχει υποκατάστηµα
εγκατεστηµένο και σε άλλα κράτη – µέλη, κάθε υποκατάστηµα
αντιµετωπίζεται για τις ανάγκες των µέτρων εξυγίανσης και διαδικασίας
εκκαθάρισης αυτόνοµα.

Άρθρον 21

Π.∆.252/96
Αρ.22 παρ.2

"1.   Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 20 παρ. 2 περ. ∆' και Ε' του παρόντος, οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του παρόντος
που ασκούν ασφαλίσεις ζωής, συγκροτούν το µισό του εγγυητικού
κεφαλαίου τους και ολόκληρο το ελάχιστο εγγυητικό τους κεφάλαιο,
σύµφωνα µε το άρθρο 17α παρ. 4 περ. α' και β'.

2.  Η δεσµευµένη εγγύηση των ανωτέρω ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 2Αε αποδίδεται µε απόφαση του
Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως".
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Άρθρον 22

1.    Ο νόµιµος αντιπρόσωπος, όστις δέον να κατοική εν Ελλάδι, εκπροσωπεί
την «Επιχείρηση» δικαστικώς και εις τας προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν
σχέσεις αυτής.

        Αποκλείεται ο διορισµός παρά της αυτής εταιρίας δύο νοµίµων
αντιπροσώπων, είτε µε αρµοδιότητα επί ωρισµένου µέρους της
επικρατείας, είτε προς άσκησιν ωρισµένου κλάδου.

2.     Ο αντιπρόσωπος υπογράφει παν ασφαλιστήριον αφορών τας εν άρθρω 4
ασφαλίσεις. Το Υπουργείον Εµπορίου επί εγγράφω αιτήσει του
αντιπροσώπου, δύναται να επιτρέψη ίνα και άλλα πρόσωπα έχοντα την
κατοικίαν αυτών εν Ελλάδι υπογράφουν τα ασφαλιστήρια υπό τον όρον
της υποβολής δια την παροχήν αδείας αντιγράφου οικείου
συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου εγγράφου.

3.  Ο αντιπρόσωπος υπέχει την ευθύνην των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και του εκπροσώπου των ηµεδαπών Ασφαλιστικών Εταιριών.

4.    Ελλείψει αντιπροσώπου, ως και εν απουσία τούτου, πάσα επίδοσις γίνεται
προς τον Γραµµατέα Πρωτοδικών της έδρας του.

5.   Εν περιπτώσει παύσεως του αντιπροσώπου υπό της «Επιχείρησης» η
παύσις ισχύει από της επιδόσεως προς το Υπουργείον Εµπορίου
εγγράφου περί  τούτου δηλώσεως.

6.  Η «Επιχείρηση» υποχρεούται να πληροί την θέσιν του νοµίµου
αντιπροσώπου εντός δύο µηνών από της κενώσεως αυτής, άλλως
ανακαλείται η Υπουργική απόφασις της αδείας εγκαταστάσεως αυτής εν
Ελλάδι.

Άρθρον 23

Π.∆.252/96
Αρ.22

"1.  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις του άρθρου 20 του παρόντος, που
λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται :

α) Να τηρούν στην Ελλάδα εµπορικά βιβλία στην ελληνική γλώσσα για
τις εργασίες τους στην Ελλάδα.

β) Να καταρτίζουν, δηµοσιεύουν και υποβάλλουν στο Υπουργείο
Εµπορίου, οικονοµικές καταστάσεις στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα
µε το Κεφάλαιο 11 "Ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί
(οικονοµικές καταστάσεις) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων", το Π.∆.
148/1984 (Α', 47), όπως ισχύει και µε το άρθρο 19 παρ. 2 του
παρόντος.

2.    Οι ως άνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται στην αρµοδιότητα των
ελληνικών δικαστηρίων και σε λογιστικό έλεγχο, σύµφωνα µε το άρθρο
36 του κ.ν. 2190/1920 "Περί ανωνύµων εταιριών" και το άρθρο 3 του
Π.∆. 226/1992 (Α' 120), όπως ισχύει.

3.   Σε κάθε έγγραφο, έντυπο ή δακτυλογραφηµένο, οι ανωτέρω ασφαλιστικές
επιχειρήσεις πρέπει να αναφέρουν την φράση "Αλλοδαπή Ασφαλιστική
Επιχείρηση" συνοδευόµενη από την εταιρική επωνυµία της, την έδρα και
την εθνικότητά της και το καταβεβληµένο εταιρικό της κεφάλαιο".
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Β)  Αλλοδαποί Μεσίτες Ασφαλίσεων

Άρθρον 24

Π.∆.252/96
Αρ.23 παρ.1

"1.  Μεσίτης Λλόυδς Λονδίνου µπορεί να λειτουργεί στην Ελλάδα µέσω
αντιπροσώπου, φυσικού ή νοµικού προσώπου εφόσον υποβάλλει στο
Υπουργείο Εµπορίου τα ακόλουθα έγγραφα :
α) Αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για διορισµό
αντιπροσώπου στην Ελλάδα, επικυρωµένο από την αρµόδια Ελληνική
Προξενική Αρχή.

β) Βεβαίωση της Επιτροπής του Λλόυδς επικυρωµένη από τον ‘Ελληνα
Πρόξενο στο Λονδίνο, ότι ο αιτών είναι αναγνωρισµένος µεσίτης
ασφαλίσεων του Λλόυδς και ότι µε την ιδιότητα αυτή έχει το δικαίωµα
εισόδου στην αίθουσα ασφαλίσεων του Λλόυδς µε ηµεροµηνία όχι
προγενέστερη των τριών µηνών σχετικά µε το ότι ο µεσίτης
λειτουργεί νόµιµα στην έδρα του.

γ) Την διεύθυνση στην Ελλάδα του αντιπροσώπου.
     Εντός µηνός από την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων ο
αντιπρόσωπος  του µεσίτου δικαιούται να ασκήσει τις δραστηριότητές
του στην Ελλάδα.

2.    Οι αντιπρόσωποι των Μεσιτών Λλόυδς Λονδίνου, µπορούν να τοποθετούν
απ’ ευθείας ασφαλιστικές εργασίες σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα εφόσον εγγραφούν στο οικείο
Επιµελητήριο του άρθρου 15α του ν.1569/85, όπως ισχύει.

3.    Προκειµένου περί αντιπροσώπων των Μεσιτών Λλόυδς Λονδίνου που ήδη
λειτουργούν στην Ελλάδα για την εγγραφή τους, στο Επιµελητήριο,
απαιτούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 στοιχεία β, γ, δ και της παρ. 9
του άρθρου 15α του ν.1569/85 όπως ισχύει. Προκειµένου περί νοµικών
προσώπων οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο
των οµορρύθµων εταίρων στις προσωπικές εταιρείες, ενός διαχειριστού
στις Ε.Π.Ε. ή του διευθύνοντα συµβούλου στις Α.Ε.

4.    Μεσίτες µε έδρα σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. µπορούν
να  τοποθετούν ασφαλιστικές εργασίες σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα είτε µε καθεστώς εγκατάστασης είτε µε
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών."

Γ)  Συνεργασία του Υπουργείου Εµπορίου µε τις Εποπτικές Αρχές
των Λοιπών Κρατών – Μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

Άρθρον 24α

Π.∆.252/96
Αρ.23 παρ.2

Π.∆. 23/05

"1.  Το Υπουργείο Εµπορίου, ανταλλάσσει µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές
των άλλων κρατών - µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. κάθε έγγραφο και
κάθε πληροφορία χρήσιµη για την άσκηση της εποπτείας επί των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν τόσο στην Ελλάδα όσο και
σε άλλο ή άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ιδιαίτερα δε
συνεργάζεται στενά µε αυτές για την εφαρµογή των µέτρων που
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 2), 3α (παρ. 6) , 5,
6, 7, 8, 9, 15 (παρ. 1δ και 6), 15α,16, «17γ (παρ.3, 4, 5 και 6)», 19, 20
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Αρ. 12 παρ.4

Π.∆. 23/05
Αρ. 12 παρ.4

(παρ.2 περιπ. ∆, Ε, Ζ, Η), 53α και 59 του παρόντος.

2. Το Υπουργείο Εµπορίου µπορεί να απαγορεύει την ελεύθερη διάθεση
στοιχείων ενεργητικού που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε
ασφαλιστική επιχείρηση µε έδρα σε άλλο κράτος - µέλος, κατόπιν
αιτήσεως της εποπτικής αρχής του κράτους αυτού, για παράβαση των
διατάξεων περί σχηµατισµού και επένδυσης τεχνικών αποθεµάτων και
συγκρότησης περιθωρίου φερεγγυότητας. Στην αίτηση πρέπει να
ορίζονται τα στοιχεία για τα οποία θα ληφθούν τα µέτρα της
απαγόρευσης.

3. Το Υπουργείο Εµπορίου σε περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας ελληνικής ασφαλιστικής επιχείρησης, ενηµερώνει σχετικά τις
εποπτικές αρχές των άλλων κρατών - µελών όπου λειτουργεί η
επιχείρηση, οι οποίες οφείλουν να την εµποδίσουν να αναλάβει, είτε µε
καθεστώς εγκατάστασης είτε µε καθεστώς ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών, νέες εργασίες στο έδαφός τους. Το Υπουργείο Εµπορίου µε
τη συνδροµή των αρχών αυτών λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για τη
διασφάλιση των συµφερόντων των ασφαλισµένων, ιδίως περιορίζει την
ελεύθερη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης κατ'
εφαρµογή των άρθρων «17γ (παράγραφοι 4, 5 και 6)» και 9 του
παρόντος. Επίσης το Υπουργείο Εµπορίου ενηµερώνει τις εποπτικές
αρχές των κρατών-µελών στο έδαφος των οποίων η επιχείρηση ασκεί τη
δραστηριότητά της για κάθε ληφθέν µέτρο και τα κράτη αυτά,
λαµβάνουν µετά από σχετικό αίτηµά του, ανάλογα µέτρα.

4. Εάν το Υπουργείο Εµπορίου, µε την ιδιότητα της εποπτικής αρχής
σύµφωνα µε την παρ. 2 περιπτ. ∆, Ε, του άρθρου 20 του παρόντος
ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ασφαλιστικής
επιχείρησης που δεν εδρεύει σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.,
ειδοποιεί τις εποπτικές αρχές των άλλων κρατών - µελών στο έδαφος
των οποίων η ασφαλιστική επιχείρηση έχει πάρει άδεια λειτουργίας για
να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα.

5. Το Υπουργείο Εµπορίου συνεργάζεται µε τις εποπτικές αρχές των άλλων
κρατών - µελών για την εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται στο
7ο Κεφάλαιο του παρόντος «Ιδιαίτερες διατάξεις για την Ελευθερία
Εγκατάστασης και την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών».

6.  Με αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, µε
βάση το πρωτόκολλο συνεργασίας των εποπτικών αρχών των κρατών –
µελών".

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Περί Πρακτόρων, Ασφαλειοµεσιτών και Πραγµατογνωµόνων

Το άρθρο 25 καταργήθηκε από 25.10.1987, δύο χρόνια µετά τη δηµοσίευση του Ν.
1569/1985 (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 1569/1985).

Το άρθρο 26 καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 1569/1985.



110

Το άρθρο 27 καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 1569/1985.

Το άρθρο 28 καταργήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 1569/1985.

Το άρθρο 28α που είχε προστεθεί µε το άρθρο 22 του Π.∆. 118/85 καταργήθηκε µε το άρθρο
24 παρ. 1 του Π.∆. 252/96.

Άρθρον 29

1.    Οι υπό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οριζόµενοι πραγµατογνώµονες
δια την εκτίµησιν πραγµατοποιηθείσης ζηµίας και τον καθορισµόν της
οφειλοµένης αποζηµιώσεως, υποχρεούνται όπως αντίγραφον της
εκθέσεώς των κοινοποιούν εις τον ζηµιωθέντα ησφαλισµένον.

Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται όπως εντός 15 ηµερών από της
υποβολής της εκθέσεως πραγµατογνωµοσύνης γνωστοποιήση εις τον
δικαιούχον την αποδοχήν ή µη ταύτης, εκτός εάν επέλθη εν τω µεταξύ
φιλικός διακανονισµός.

2.   Εις περίπτωσιν αποδοχής υπό της Ασφαλιστικής Επιχειρήσεως και του
δικαιούχου της προσδιορισθείσης υπό της πραγµατογνωµοσύνης
ασφαλιστικής αποζηµιώσεως, η Ασφαλιστική Επιχείρηση υποχρεούται
αµελλητί εις την καταβολήν ταύτης εις τον δικαιούχον, άλλως
ανακαλείται προσωρινώς ή οριστικώς η άδεια λειτουργίας αυτής.

3.    Οι ανωτέρω πραγµατογνώµονες, εν τη ενασκήσει των καθηκόντων των
ευθύνονται και διώκονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 46 του
παρόντος Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

Περί τιµολογίων, ασφαλίστρων, δικαιωµάτων και προµηθειών

Άρθρον 30

Π.∆. 252/96
Αρ.24 παρ.2

"1. Η κατάρτιση των τιµολογίων που χρησιµοποιούν οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα, είτε µε καθεστώς
εγκατάστασης είτε µε καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, είναι
ελεύθερη και γίνεται σύµφωνα µε τις τεχνοοικονοµικές ανάγκες της κάθε
επιχείρησης.

2.    Το Υπουργείο Εµπορίου δύναται να επιβάλει ελέγχους στις αυξήσεις των
τιµολογίων ασφαλίσεων κατά ζηµιών µόνο στην περίπτωση επιβολής
γενικού ελέγχου των τιµών των προϊόντων και υπηρεσιών όλων των
οικονοµικών δραστηριοτήτων.

3.    Ειδικά εφόσον πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής, τα ασφάλιστρα για τις νέες
ασφαλιστικές δραστηριότητες πρέπει να είναι επαρκή, βάσει λογικών
αναλογιστικών υποθέσεων, ώστε η ασφαλιστική επιχείρηση να είναι σε
θέση να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της και ιδίως την υποχρέωση
σύστασης επαρκών τεχνικών αποθεµατικών. Προς τούτο, µπορούν να
λαµβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης
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της ασφαλιστικής επιχείρησης χωρίς όµως να γίνεται συστηµατικά και
µόνιµα η προσθήκη πόρων ξένων προς τα εν λόγω ασφάλιστρα και στο
αποκτούµενο εισόδηµα, πράγµα που θα µπορούσε να κλονίσει τελικά τη
φερεγγυότητα της επιχείρησης".

Άρθρα 31 “Τιµολόγηση ασφαλίστρων για ασφαλίσεις του ∆ηµοσίου”
και 32 “∆ικαιώµατα Συµβολαίου”

Καταργήθηκαν µε το άρθρο 24 παρ. 3 του Π.∆. 252/96.

Άρθρον 33

1.    Παραλείπεται ως µη ισχύουσα. (Καταργήθηκε µε την παρ.3 του αρ. 33
του Ν. 2496/97).

2.   Παν νοµικόν ή φυσικόν πρόσωπον, αναλαµβάνον την διά λογαριασµόν
ασφαλιστικής επιχείρησης είσπραξιν των ασφαλίστρων, υποχρεούται εις
(α)   τήρησιν των εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζοµένων,
(β) έγκαιρον ενηµέρωσιν της ασφαλιστικής επιχείρησης περί της

καθυστερήσεως των δόσεων των ησφαλισµένων και
(γ)  κατάθεσιν τοις µετρητοίς παρά τη επιχειρήσει ή παρά τινι τραπέζη

επ' ονόµατι της επιχείρησης των υπ' αυτού εισπραττοµένων
ασφαλίστρων το αργότερον εις το τέλος εκάστης εβδοµάδος.

Άρθρον 34

Προς υπολογισµόν του κόστους της ασφαλίσεως αι εν Ελλάδι λειτουργούσαι
ασφαλιστικαί επιχειρήσεις υποχρεούνται, από της ενάρξεως της χρήσεως του
εποµένου έτους της δηµοσιεύσεως του παρόντος Ν.∆. εις την τήρησιν
στατιστικών στοιχείων κατά κλάδον και την υποβολήν τούτων εις την
Αναλογιστικήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Εµπορίου και τας οικείας Ενώσεις
των Ασφαλιστικών Εταιριών, κατά τα ειδικώτερον δι' αποφάσεως του
Υπουργού Εµπορίου καθοριζόµενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

Α)  Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισµοί – Αλληλασφαλιστικά Ταµεία

Άρθρον 35

Π.∆. 118/85
Αρ. 23

1.  Η άσκηση αµοιβαίας ασφάλισης ή αλληλασφάλισης για την κάλυψη
κινδύνου κατά ζηµιών επιτρέπεται, µετά από άδεια του Υπουργού
Εµπορίου µόνο από Αλληλασφαλιστικούς Συνεταιρισµούς µε
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Π.∆. 23/05
Αρ. 7

αποκλειστικό σκοπό την αλληλασφάλιση των µελών τους. Για την
σύστασή τους, χρειάζονται τουλάχιστον πενήντα πρόσωπα.

2.    Στα αλληλασφαλιστικά Ταµεία Συνεταιρισµών, που λειτουργούν κατά την
έναρξη της ισχύος του Παρόντος, παρέχεται προθεσµία έξι (6) µηνών να
µετατραπούν σε αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισµούς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Παρόντος, διαφορετικά ανακαλείται η άδεια λειτουργίας
τους.

3.  Στους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισµούς, εφαρµόζονται µόνο οι
διατάξεις των άρθρων 35 έως 37 του παρόντος, εφόσον συγκεντρώνουν
αθροιστικά τις πιο κάτω µε στοιχ. α - γ προϋποθέσεις :
α) Το καταστατικό τους προβλέπει την δυνατότητα επιβολής
συµπληρωµατικών εισφορών ή µείωσης των προβλεποµένων
παροχών.

β) ∆εν καλύπτουν κινδύνους αστικής ευθύνης, εκτός εάν οι κίνδυνοι
αυτοί καλύπτονται σαν παρεπόµενοι υπό την έννοια και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 1 του παρόντος, ή κινδύνους
πιστώσεων και εγγυήσεων.

«γ) Το ύψος των εισφορών που εισπράττονται κάθε χρόνο δεν
υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ.»

Επίσης, εφαρµόζονται µόνον οι διατάξεις των άρθρων 35 έως και 37 του
παρόντος, στους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισµούς, που έχουν
συνάψει µε άλλο αλληλασφαλιστικό συνεταιρισµό σύµβαση είτε πλήρους
αντασφάλισης όλων των συναπτοµένων από αυτούς ασφαλίσεων είτε
υποκατάστασης του εκδοχέα συνεταιρισµού στον εκχωρούντα
συνεταιρισµό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
τις ασφαλίσεις αυτές, ανεξάρτητα από το αν ο εκχωρών συνεταιρισµός
συγκεντρώνει όλες τις παραπάνω µε στοιχ. α - γ προϋποθέσεις. Ο
αντασφαλίζων ή ο εκδοχέας αλληλασφαλιστικός συνεταιρισµός υπάγεται
οπωσδήποτε στις διατάξεις της επόµενης παραγράφου.

4.  Στους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισµούς που δεν εµπίπτουν στις
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, εκτός από τις διατάξεις των
άρθρων 35 έως και 37 εφαρµόζονται ανάλογα και οι υπόλοιπες διατάξεις
του παρόντος, ιδιαίτερα δε οι διατάξεις σχετικά µε το περιθώριο
φερεγγυότητας, το εγγυητικό κεφάλαιο, τα τεχνικά αποθέµατα και το
πρόγραµµα δραστηριότητας. Οι συνεταιρισµοί αυτοί απαλλάσσονται από
τις υποχρεώσεις του άρθρου 36 παρ. 1γ και κατάθεση εγγύησης.

Σχόλιο :
(Βλ. σχετικά µε το παρόν άρθρο και την Υ.Α. Κ3-7783/2000 (Β'
1079/31.8.2000), Περί καθορισµού της διαδικασίας υπολογισµού και
καταβολής της εισφοράς υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου από τους
αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισµούς που λειτουργούν στην Ελλάδα και της
ενηµέρωσης της ΥΣΑΕ).

Άρθρον 36

1.     ∆ια την χορήγησιν της αδείας οι Συνεταιρισµοί δέον όπως υποβάλλουν
εις το Υπουργείον Εµπορίου αίτησιν µετά των ακολούθων
δικαιολογητικών:
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Π.∆. 252/96
Αρ.24 παρ.4

α) Κεκυρωµένον αντίγραφον του καταστατικού, εγκεκριµένου συµφώνως
προς τας διατάξεις του Ν. 602/1915 "περί Συνεταιρισµών", µετά
καταστάσεως των εν ενεργεία µελών αυτών. Εις το καταστατικόν
δέον να περιλαµβάνονται λεπτοµερώς διατάξεις περί των
ασφαλιζοµένων κινδύνων, των καταβλητέων εισφορών, του τρόπου
καλύψεως των κινδύνων και του διακανονισµού των αποζηµιώσεων,
της τηρήσεως των κατά το παρόν Ν.∆/γµα προβλεποµένων τεχνικών
αποθεµατικών και εν γένει του τρόπου οργανώσεως και λειτουργίας
της αλληλασφαλίσεως των µελών.

β) 'Εγγραφον δήλωσιν του Συνεταιρισµού, επί ιδρύσεως
Αλληλασφαλιστικού Ταµείου, ότι αναλαµβάνει την πλήρη κάλυψιν του
ασφαλιστικού κινδύνου εκ της υπολοίπου περιουσίας του, εν
περιπτώσει µη καλύψεως τούτου υπό των πόρων του Ταµείου, και

"γ) Απόδειξη καταθέσεως εγγυήσεως σε αναγνωρισµένη τράπεζα στην
Ελλάδα, από τον αλληλασφαλιστικό συνεταιρισµό δραχµών
3.000.000, η οποία τοποθετείται ασφαλιστικώς σύµφωνα µε το άρθρο
8 παρ. 15 δεύτερη περίπτωση του παρόντος".

2.  Η άδεια χορηγείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εµπορίου
δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (∆ΑΕ και ΕΠΕ) από
της δηµοσιεύσεως δε ταύτης άρχεται νοµίµως η λειτουργία του
Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισµού ή του Αλληλασφαλιστικού Ταµείου.

3.    Αι διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 4 του Ν.∆. 4233/62 "περί τηρήσεως
του κώδικος οδικής κυκλοφορίας" ισχύει και δια τα Αλληλασφαλιστικά
ταµεία Συνεταιρισµών Ιδιωτικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ).

Άρθρον 37

Π.∆. 252/96
Αρ.24 παρ.5

1.   Οι Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισµοί και τα Αλληλασφαλιστικά Ταµεία
υπόκεινται εις την εποπτείαν του Υπουργείου Εµπορίου, ασκουµένην
συµφώνως προς το παρόν Ν.∆ιάταγµα.

"2.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 62 έως και 78 του παρόντος, που
αφορούν τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισµούς του άρθρου 35 παρ.
4, εντός δύο µηνών από της λήξεως εκάστης διαχειριστικής περιόδου,
α) υποβάλλουν εις το Υπουργείον Εµπορίου αντίγραφον του ισολογισµού
αυτών, µετά καταστάσεως των εν ενεργεία µελών και πίνακος των
εισπραχθεισών εισφορών και των πληρωθεισών και εκκρεµών
αποζηµιώσεων δια το παρελθόν έτος και

β) δηµοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως τον ως άνω ισολογισµό και
υποβάλλουν ένα αντίγραφο στο Υπουργείο Εµπορίου."

3.   ∆ια Β.∆/τος εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού Εµπορίου δύναται να
καθορισθεί πάσα λεπτοµέρεια αναγκαία δια την εφαρµογήν των
διατάξεων των άρθρων 36 και 37 του παρόντος Ν.∆/τος.

Άρθρον 38

Τα ήδη λειτουργούντα Αλληλασφαλιστικά Ταµεία Συνεταιρισµών ιδιοκτητών
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Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) υποχρεούνται όπως εντός έτους από της δηµοσιεύσεως
του παρόντος Ν.∆/τος συµµορφωθούν πλήρως προς τα ανωτέρω οριζόµενα,
άλλως ανακαλείται η άδεια λειτουργίας αυτών.

Β)  Περί Ασκήσεως του Κλάδου Κεφαλαιοποιήσεως

Άρθρον 39

1.     Κεφαλαιοποίησις υπό την έννοιαν του παρόντος θεωρείται η εξασφάλισις
ωρισµένου κεφαλαίου καταβλητέου εις ωρισµένον χρόνον αντί
ωρισµένων καταβολών, ενιαίων ή περιοδικών.

2.  Απαγορεύεται η δια του αυτού συµβολαίου κατάρτισις συµβάσεως
ασφαλίσεως ζωής και κεφαλαιοποιήσεως.

3.   Επιτρέπεται η προ της λήξεως του συµβολαίου καταβολή του δια της
κεφαλαιοποιήσεως εξασφαλιζοµένου ποσού, εν συνδυασµώ προς
κληρώσεις.

Σχόλιο :
Οι παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου καταργήθηκαν µε την παρ. 6 του
άρθρου 24 του Π.∆. 252/1996 (ΦΕΚ Α 186) και οι παρ. 4 και 5 αναριθµήθηκαν
ως 2 και 3 αντίστοιχα.

[Το άρθρο 40 του ν.δ. 400/70 καταργήθηκε µε το άρθρο 24 παρ. 7 του Π.∆. 252/96 και τα
άρθρα 41 και 42 αναριθµήθηκαν σε 40 και 41.]

Άρθρον 40

Π.∆. 252/96
Αρ.24 παρ.8

1.  Τα συµβόλαια κεφαλαιοποιήσεως είναι ονοµαστικά, επιτρεποµένης της
µεταβιβάσεως αυτών δια γνωστοποιήσεως εις την επιχείρηση και
εγκρίσεως δια προσθέτου πράξεως. Η διάρκεια των συµβολαίων δεν
δύναται να υπερβαίνει τα 25 έτη.

2.   Το εξασφαλιζόµενον δια της κεφαλαιοποιήσεως κεφάλαιον, δεν δύναται
να υπερβαίνει το ποσόν των 50.000 δραχµών. ∆ι' αποφάσεως του
Υπουργού Εµπορίου δύναται να αυξοµειούται το ανωτέρω ποσόν.

3.   Ο αριθµός των ενεργουµένων κατ' έτος κληρώσεων δέον να µην είναι
ανώτερος των δώδεκα.

"4. Το τεχνικό επιτόκιο ανατοκισµού, προς υπολογισµό των µαθηµατικών
αποθεµάτων, δεν δύναται να είναι ανώτερο από το οριζόµενο στην παρ.
6 του άρθρου 15 του παρόντος, το δε ποσοστό των κληρουµένων
ετησίως συµβολαίων να µην υπερβαίνει το δώδεκα επί της χιλίοις
(12%ο)."

5.   Η χορήγησις δανείων προς ησφαλισµένους κλάδου κεφαλαιοποιήσεως
επιτρέπεται µόνον δια την εξακολούθησιν της ισχύος των σχετικών
συµβολαίων.
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Άρθρον 41

1.  Πάσα δηµοσίευσις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διά του τύπου,
τοιχοκολλήσεων κ.λπ. εν σχέσει προς την ενέργειαν κληρώσεων,
επιτρέπεται µόνον κατόπιν προηγουµένης θεωρήσεως του
δηµοσιεύµατος υπό του Υπουργού Εµπορίου, υποχρεουµένου να
αποφανθή εντός δεκαηµέρου από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

2.  Πάσα ενέργεια κληρώσεως δέον να ανακοινούται εις το Υπουργείον
Εµπορίου προ δέκα πέντε τουλάχιστον ηµερών. Αι κληρώσεις
ενεργούνται ενώπιον Επιτροπής αποτελουµένης εξ ενός µέλους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδεικνυοµένου υπό του Σώµατος τούτου δι' έν
έτος, εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου της καθ' ύλην ∆ιευθύνσεως ή της
Αναλογιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εµπορίου και εξ ενός των
∆ιευθυντών ή Συµβούλων της ενδιαφεροµένης επιχειρήσεως.

        ∆ι' αποφάσεως του Υπουργού Εµπορίου καθορίζεται η κατά κλήρωσιν
αµοιβή των µελών της Επιτροπής, ήτις καταβάλλεται υπό της
ενδιαφεροµένης Εταιρίας.

Άρθρον 42

Π.∆. 252/96
Αρ. 24

"Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. και
του Ε.Ο.Χ., και ασκούν στην Ελλάδα τον κλάδο κεφαλαιοποιήσεως υπό
καθεστώς εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υποχρεούνται να
συµµορφωθούν µε τα άρθρα 39 και 41 του παρόντος. Τα συµβόλαια
κεφαλαιοποιήσεως είναι ονοµαστικά και επιτρέπεται η µεταβίβαση αυτών µε
γνωστοποίηση στην επιχείρηση και έγκριση µε πρόσθετη πράξη".

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒ∆ΟΜΟΝ

Ιδιαίτερες διατάξεις για την Ελευθερία Εγκατάστασης
και την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών

Π.∆. 252/96
Αρ. 25 παρ.1

Κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου η λέξη "κράτος" και οι λέξεις
"κράτος-µέλος" σηµαίνουν κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (Ε.Ε.) και
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

Άρθρον 42α

Π.∆. 252/96
Αρ. 25 παρ.2
(προσθέτει
νέα άρθρα
42α – 42ζ)

"Α 1) Ασφαλιστική επιχείρηση που εδρεύει σε κράτος – µέλος µπορεί να
ιδρύσει υποκατάστηµα στην Ελλάδα εφόσον η εποπτική αρχή
καταγωγής της κοινοποιήσει στο Υπουργείο Εµπορίου τα εξής
δικαιολογητικά στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα εκτός του
πιστοποιητικού φερεγγυότητας που υποβάλλεται στην γλώσσα της
χώρας καταγωγής.
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α)   Πρόγραµµα δραστηριότητας στο οποίο πρέπει να αναφέρονται το
είδος των προτεινοµένων εργασιών και η διοικητική οργάνωση του
υποκαταστήµατος ως και τα στοιχεία που προβλέπονται στο
πρωτόκολλο συνεργασίας των εποπτικών αρχών των κρατών
µελών επιφυλασσοµένης της παρ. 6 του άρθρου 52α του
παρόντος.

β)  Την διεύθυνση στην οποία ζητούνται και παραδίνονται έγγραφα,
στο κράτος – µέλος του υποκαταστήµατος, και η διεύθυνση αυτή
είναι η ίδια µε τη διεύθυνση στην οποία απευθύνονται οι
ανακοινώσεις που προορίζονται για τον νόµιµο αντιπρόσωπο.

γ)  Πληρεξούσιο διορισµού του νοµίµου αντιπροσώπου, ο οποίος
πρέπει να έχει επαρκή εξουσία για να δεσµεύει την επιχείρηση
έναντι τρίτων και να την αντιπροσωπεύει έναντι των αρχών και
των δικαστηρίων του κράτους µέλους του υποκαταστήµατος. Εάν
ο νόµιµος αντιπρόσωπος είναι νοµικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει
φυσικό πρόσωπο για την εκπροσώπησή του. ‘Οσον αφορά την
Ένωση Ασφαλιστών Λλόυδς, σε περίπτωση ενδεχόµενων
διαφορών στο κράτος-µέλος του υποκαταστήµατος, οι οποίες
σχετίζονται µε αναληφθείσες υποχρεώσεις, δεν πρέπει να
προκύπτουν για τους ασφαλισµένους δυσχέρειες µεγαλύτερες από
εκείνες που ήταν ενδεχόµενο να προκύψουν εάν οι διαφορές αυτές
αφορούσαν συνήθεις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Για το σκοπό
αυτό οι αρµοδιότητες του νοµίµου αντιπροσώπου πρέπει, ιδίως, να
περιλαµβάνουν την ικανότητα να ενάγεται ενώπιον των
δικαστηρίων υπό την ιδιότητά του αυτή, καθώς και την εξουσία να
δεσµεύει τους ενδιαφεροµένους ασφαλιστές του Λλόυδς.
Οι διατάξεις των Παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 22 του παρόντος
εφαρµόζονται αναλόγως.

δ)  Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται επίσης να προσκοµίσει
δήλωση εγγραφής της στο Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο
∆ιεθνούς Ασφάλισης, όταν πρόκειται να ασκήσει τον Κλάδο 10
«Ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα»
εξαιρουµένης της ευθύνης του µεταφορέα.

ε)   ∆ήλωση επιλογής του τρόπου ασκήσεως του κλάδου 17 «Νοµική
Προστασία» σύµφωνα µε το άρθρο 13β παρ. 5 του παρόντος
ν.δ/τος εφόσον προτίθεται να ασκήσει τον κλάδο 17.

στ) Πιστοποιητικό φερεγγυότητας της εποπτικής αρχής της έδρας
σύµφωνα µε το υπόδειγµα Ι που προβλέπεται στο πρωτόκολλο
συνεργασίας των εποπτικών αρχών των κρατών – µελών.

2) Ο Υπουργός Εµπορίου διαθέτει προθεσµία δύο µηνών από την
βεβαιωµένη παραλαβή των δικαιολογητικών της προηγούµενης
παραγράφου προκειµένου να αναφέρει στην εποπτική αρχή του κράτους
- µέλους καταγωγής και εφόσον είναι αναγκαίο, τις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, πρέπει να ασκεί τις
δραστηριότητές του το υποκατάστηµα στην Ελλάδα.

    Το υποκατάστηµα αρχίζει τις εργασίες µετά την προς αυτό σχετική
ανακοίνωση του Υπουργείου Εµπορίου και σε κάθε περίπτωση µετά την
πάροδο της δίµηνης προθεσµίας.

3) Κάθε τροποποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, υπό στοιχεία α,
β, γ της ως άνω περίπτωσ. Α1 γνωστοποιείται γραπτώς στο Υπουργείο
Εµπορίου ένα µήνα πριν από την ισχύ τους εντός του οποίου το
Υπουργείο Εµπορίου ενεργεί ανάλογα µε τα οριζόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο.
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Π.∆. 23/05
Αρ. 9

Β. 1) Ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να ιδρύσει υποκαταστήµατα σε
κράτος – µέλος, εφόσον υποβάλλει αίτηση στο Υπουργείο Εµπορίου µε
την οποία δηλώνει το κράτος µέλος που προτίθεται να ιδρύσει το
υποκατάστηµα, µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α)  Πρόγραµµα δραστηριότητας στο οποίο πρέπει να αναφέρονται,

ιδίως, το είδος των προτεινοµένων εργασιών και η διοικητική
οργάνωση του υποκαταστήµατος. Με απόφαση του Υπουργού
Εµπορίου καθορίζονται τα επιπλέον στοιχεία που πρέπει να
περιλαµβάνει το πρόγραµµα δραστηριότητας.

β)  Την διεύθυνση στην οποία ζητούνται και παραδίνονται έγγραφα,
στο κράτος µέλος του υποκαταστήµατος, και η διεύθυνση αυτή
είναι η ίδια µε τη διεύθυνση στην οποία απευθύνονται οι
ανακοινώσεις που προορίζονται για τον νόµιµο αντιπρόσωπο.

γ)  Πληρεξούσιο διορισµού του νοµίµου αντιπροσώπου, ο οποίος
πρέπει να έχει επαρκή εξουσία για να δεσµεύει την επιχείρηση
έναντι τρίτων και να την αντιπροσωπεύει έναντι των αρχών και
των δικαστηρίων του κράτους-µέλους του υποκαταστήµατος. Εάν
ο νόµιµος αντιπρόσωπος είναι νοµικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει
φυσικό πρόσωπο για την εκπροσώπησή του.

δ)   Επίσης πρέπει να υποβληθεί δήλωση εγγραφής της ασφαλιστικής
επιχείρησης στο Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο ∆ιεθνούς
Ασφάλισης της χώρας του υποκαταστήµατος, όταν πρόκειται να
ασκήσει εκεί τον κλάδο 10 «Ασφάλιση αστικής ευθύνης από
χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα» εξαιρουµένης της ευθύνης του
µεταφορέα.

ε)    ∆ήλωση του τρόπου άσκησης του κλάδου 17 «Νοµική Προστασία»
σύµφωνα µε το άρθρο 13β παρ. 5 του παρόντος ν.δ./τος εφόσον
προτίθεται να ασκήσει τον κλάδο 17.

2) Το Υπουργείο Εµπορίου, µετά από έλεγχο του προγράµµατος
δραστηριότητας και εφόσον είναι επαρκής η διοικητική οργάνωση και η
χρηµατοοικονοµική κατάσταση της ασφαλιστικής επιχείρησης καθώς και
η εντιµότητα, τα επαγγελµατικά προσόντα ή η επαγγελµατική πείρα των
διευθυντών και του νοµίµου αντιπροσώπου, διαβιβάζει, εντός τριµήνου
από την υποβολή τους, τα δικαιολογητικά του προηγούµενου εδαφίου
µαζί µε το πιστοποιητικό φερεγγυότητας συντεταγµένο σύµφωνα µε την
παρ. 1 στ της ως άνω Περίπτωσης Α και στην ελληνική γλώσσα, στην
εποπτική αρχή της χώρας του υποκαταστήµατος και ενηµερώνει σχετικά
την αιτούσα ασφαλιστική επιχείρηση.

3) Κάθε τροποποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών υπό στοιχεία α,
β, γ της παραγρ. 2 της ως άνω περιπτ. Β γνωστοποιείται γραπτώς στο
Υπουργείο Εµπορίου ένα µήνα πριν από την ισχύ τους, προκειµένου να
εφαρµοστεί ανάλογα η διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου.

4) ‘Οταν ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση ασφαλίσεων κατά ζηµιών
επιθυµεί να ασκήσει σε άλλο κράτος – µέλος τον κλάδο 2 «Ασθένειες» ο
οποίος υποκαθιστά µερικώς ή ολικώς το σύστηµα νοµοθετηµένης
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλειας στο κράτος - µέλος, υποβάλλει στο
Υπουργείο Εµπορίου τις τεχνικές βάσεις των τιµολογίων και τους
γενικούς και ειδικούς όρους της ασφάλισης πριν την χρησιµοποίηση των
εφαρµοζοµένων διατάξεων της ως άνω περιπτ. Β και των διατάξεων των
άρθρων 47 και 54 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ (L 228/11.8.1992)."

«5)  Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα ασφαλιστικών
επιχειρήσεων µε έδρα σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε., που έχουν αρχίσει
τις δραστηριότητές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
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Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος, πριν την 1 Ιουλίου 1994 θεωρούνται ότι
έχουν αποτελέσει αντικείµενο της διαδικασίας που προβλέπεται στην
παράγραφο Α του παρόντος άρθρου.

       Τα υποκαταστήµατα αυτά διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 42γ,
42δ, 42ε, 42στ και 42 ζ.»

Άρθρον 42β

"Ως Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών νοείται η κάλυψη που παρέχει ασφαλιστική
επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 2α στοιχ. α δεύτερη περίπτωση του
παρόντος, για κίνδυνο ή ασφαλιστική υποχρέωση που βρίσκεται σε άλλο
κράτος-µέλος. Το τελευταίο αποτελεί το κράτος-µέλος της παροχής υπηρεσιών
κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου.

Α. 1) Η  άσκηση στην Ελλάδα ασφαλίσεων µε ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
από ασφαλιστική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 2α στοιχ. α
δεύτερη περίπτωση του παρόντος προϋποθέτει την υποβολή στο
Υπουργείο Εµπορίου εκ µέρους της εποπτικής αρχής της καταγωγής της
ενδιαφεροµένης ασφαλιστικής επιχείρησης των εξής δικαιολογητικών
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, εκτός του πιστοποιητικού
φερεγγυότητας που υποβάλλεται στη γλώσσα της χώρας καταγωγής,
υπό την επιφύλαξη του άρθρου 52α παρ. 6 του παρόντος :

α) Γνωστοποίηση της επωνυµίας και της διεύθυνσης της έδρας της
ενδιαφερόµενης ασφαλιστικής επιχείρησης.

β) Πιστοποιητικό φερεγγυότητας συντεταγµένο σύµφωνα µε το
υπόδειγµα Ι του πρωτοκόλλου συνεργασίας των εποπτικών αρχών
των κρατών - µελών.

γ) Γνωστοποίηση της φύσεως των κινδύνων ή των ασφαλιστικών
υποχρεώσεων που η ασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να ασκήσει
στην Ελλάδα.

δ) Σε περίπτωση άσκησης του κλάδου 10 "Ασφάλιση αστικής ευθύνης
από χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα" εκτός της ευθύνης του µεταφορέα,
πληρεξούσιο διορισµού του ειδικού αντιπροσώπου φυσικού ή νοµικού
προσώπου µε κατοικία ή έδρα την Ελλάδα, ο οποίος θα συλλέγει τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτήσεις από τα
ασφαλιστήρια συµβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο της αστικής
ευθύνης θα διαθέτει επαρκείς εξουσίες για να αντιπροσωπεύει την
επιχείρηση έναντι των προσώπων που υπέστησαν ζηµίες και θα
µπορούσαν να προβάλουν αξίωση αποζηµίωσης
συµπεριλαµβανοµένης και της ικανοποίησης αυτών των αξιώσεων και
για να την αντιπροσωπεύει ή, εφόσον απαιτείται, να φροντίζει για την
αντιπροσώπευσή της ενώπιον των δικαστηρίων και των αρχών
σχετικά µε τις αξιώσεις αυτές.

Ο ειδικός αντιπρόσωπος εκπροσωπεί την επιχείρηση στις Π.∆. 252/96
σχέσεις της µε το Ελληνικό κράτος για οτιδήποτε αφορά άρθρο 25
την ύπαρξη και την ισχύ του ασφαλιστηρίου συµβολαίου που παρ. 2
καλύπτει την αστική ευθύνη του αυτοκινήτου και έχει εκδοθεί µε
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Π.∆.10/2003
Αρ.10 παρ. 1

Ο ειδικός αντιπρόσωπος δεν δικαιούται να αναλαµβάνει για
λογαριασµό της επιχείρησης η οποία τον εξουσιοδότησε,
δραστηριότητες άλλες εκτός από εκείνες που αναφέρονται στα δύο
προηγούµενα εδάφια.

Με το άρθρο 62 του ν. 3746/09, διαγράφηκε στο τρίτο εδάφιο της περ. δ της παρ. Α
1) του παρόντος άρθρου η φράση : « ιδίως απαγορεύεται να αναλαµβάνει
δραστηριότητες πρωτασφάλισης».

Ο ορισµός του ειδικού αντιπροσώπου δεν αποτελεί διορισµό νοµίµου
αντιπροσώπου κατά την έννοια του άρθρου 22 του παρόντος, ούτε
αποτελεί ίδρυση υποκαταστήµατος ή πρακτορείου κατά την έννοια
του άρθρου 42α περιπτ. Α1 ή εγκατάσταση της ασφαλιστικής
επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 2α στοιχ. γ του παρόντος.

Πρέπει επίσης να υποβληθεί δήλωση εγγραφής της ασφαλιστικής
επιχείρησης στο Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο ∆ιεθνούς
Ασφάλισης στην Ελλάδα.

«Σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει διορίσει ειδικό
αντιπρόσωπο ως ανωτέρω, τότε ο αντιπρόσωπος για τον
διακανονισµό ζηµιών που έχει ορίσει η επιχείρηση για τους
ζηµιωθέντες µονίµους κατοίκους στην Ελλάδα οι οποίοι έχουν υποστεί
ζηµιές από ασφαλισµένο όχηµα στην επιχείρηση αυτή και από
ατύχηµα που έχει συµβεί σε άλλο κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα της
οποίας το Εθνικό Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης έχει προσχωρήσει στο
σύστηµα πράσινης κάρτας, ασκεί τα καθήκοντα και έχει τις
υποχρεώσεις του ειδικού αντιπροσώπου ως ανωτέρω.»

ε) ∆ήλωση της επιλογής τρόπου ασκήσεως του κλάδου 17 "Νοµική
Προστασία" σύµφωνα µε το άρθρο 13β παρ. 5 του παρόντος ν.δ/τος
εφόσον προτίθεται να ασκήσει τον κλάδο 17.

2) Το Υπουργείο Εµπορίου, γνωστοποιεί στην εποπτική αρχή της καταγωγής
της ενδιαφεροµένης ασφαλιστικής επιχείρησης την καταχώρηση της εν
λόγω ασφαλιστικής επιχείρησης στο ειδικό µητρώο ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών που τηρείται στο Υπουργείο Εµπορίου. Επιπλέον, και εφόσον
είναι αναγκαίο το Υπουργείο Εµπορίου, µπορεί αµέσως να γνωστοποιεί
εγγράφως στην εποπτική αρχή του κράτους καταγωγής τις προϋποθέσεις
υπό τις οποίες για λόγους δηµοσίου συµφέροντος πρέπει να ασκεί τις
δραστηριότητές της η ασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα και να ζητά
τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τα ειδικά συστήµατα πωλήσεων τα
οποία η επιχείρηση προτίθεται να χρησιµοποιήσει στην Ελλάδα.

3) Η ασφαλιστική επιχείρηση έχει δικαίωµα ασκήσεως των δραστηριοτήτων
της στην Ελλάδα µε ελεύθερη Παροχή υπηρεσιών µόλις της κοινοποιηθεί
σχετική γνωστοποίηση εκ µέρους της εποπτικής αρχής της καταγωγής
της για την υποβολή στο Υπουργείο Εµπορίου των κατά την παράγραφο
1 της περ. Α του παρόντος άρθρου απαραίτητων δικαιολογητικών και µε
την επιφύλαξη του άρθρου 42ζ του παρόντος.

4) Κάθε τροποποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών της ως άνω
παραγράφου 1, γνωστοποιείται εγγράφως στο Υπουργείο Εµπορίου
τηρουµένης αναλόγως της διαδικασίας των ανωτέρω παραγράφων 1, 2
και 3.

Β. 1) Ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 2α στοιχ.
α του παρόντος, µπορεί να προβεί σε ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε
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Π.∆.10/2003
Αρ. 10 παρ.2

άλλο κράτος - µέλος εφόσον υποβάλλει στο Υπουργείο Εµπορίου αίτηση
µε την οποία δηλώνει το κράτος - µέλος ή τα κράτη – µέλη που
προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
µαζί µε τα εξής δικαιολογητικά :

α) Γνωστοποίηση της φύσης των κινδύνων ή των ασφαλιστικών
υποχρεώσεων που η ασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να καλύπτει
στο κράτος - µέλος παροχής.

β) Σε περίπτωση άσκησης του κλάδου 10 "Ασφάλιση αστικής ευθύνης
από χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα", εκτός της ευθύνης του
µεταφορέα, πληρεξούσιο διορισµού του ειδικού αντιπροσώπου
φυσικού ή νοµικού προσώπου µε κατοικία ή έδρα το κράτος - µέλος
όπου προτίθεται η επιχείρηση να ασκήσει τις δραστηριότητές της, ο
οποίος θα συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τις
απαιτήσεις από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που καλύπτουν τον
κίνδυνο της αστικής ευθύνης, θα διαθέτει επαρκείς εξουσίες για να
αντιπροσωπεύει την επιχείρηση έναντι των προσώπων που
υπέστησαν ζηµίες και θα µπορούσαν να προβάλουν αξίωση
αποζηµίωσης συµπεριλαµβανοµένης και της ικανοποίησης αυτών των
αξιώσεων και για να την αντιπροσωπεύει ή, εφόσον απαιτείται, να
φροντίζει για την αντιπροσώπευσή της ενώπιον των δικαστηρίων και
των αρχών σχετικά µε τις αξιώσεις αυτές.

Ο ειδικός αντιπρόσωπος εκπροσωπεί την επιχείρηση στις σχέσεις της
µε το ανωτέρω κράτος για οτιδήποτε αφορά στην ύπαρξη και την
ισχύ του ασφαλιστηρίου συµβολαίου που καλύπτει την αστική ευθύνη
του αυτοκινήτου και έχει εκδοθεί µε καθεστώς ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών.

Ο ειδικός αντιπρόσωπος δεν δικαιούται να αναλαµβάνει για
λογαριασµό της επιχείρησης η οποία τον εξουσιοδότησε,
δραστηριότητες άλλες εκτός από εκείνες που αναφέρονται στα δύο
προηγούµενα εδάφια. Ιδίως απαγορεύεται να αναλαµβάνει
δραστηριότητες πρωτασφάλισης.

Ως προς τον ορισµό του ειδικού αντιπροσώπου ισχύει η περιπτ. Α1
στοιχ. δ τέταρτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Πρέπει επίσης να υποβληθεί δήλωση εγγραφής της ασφαλιστικής
επιχείρησης στο Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο ∆ιεθνούς
Ασφάλισης του κράτους – µέλους της παροχής.

«Σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει διορίσει ειδικό
αντιπρόσωπο ως ανωτέρω, τότε ο αντιπρόσωπος για τον
διακανονισµό ζηµιών όπως ορίζεται στο άρθρο 13δ του παρόντος
Νόµου, ασκεί τα καθήκοντα και έχει τις υποχρεώσεις του ειδικού
αντιπροσώπου ως ανωτέρω.»

γ) Σε περίπτωση άσκησης του κλάδου 17 "Νοµική Προστασία" δήλωση
περί του τρόπου επιλογής της άσκησης του κλάδου σύµφωνα µε το
άρθρο 13 β Παρ. 5 του παρόντος ν.δ/τος.

2) Το Υπουργείο Εµπορίου, µετά από έλεγχο και εφόσον είναι επαρκής η
χρηµατοοικονοµική κατάσταση της ασφαλιστικής επιχείρησης για το
σύνολο των δραστηριοτήτων της και εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς
διαχείρησης, ανακοινώνει και αποστέλλει εντός µηνός από την υποβολή
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τους τα δικαιολογητικά της προηγούµενης παραγράφου µαζί µε το
πιστοποιητικό φερεγγυότητας συντεταγµένο σύµφωνα µε την παρ. 1
στοιχ. β της ως άνω περιπτ. Α στην ελληνική γλώσσα, προς τις εποπτικές
αρχές της χώρας ή των χωρών παροχής.

Το Υπουργείο Εµπορίου ενηµερώνει και την αιτούσα ασφαλιστική
επιχείρηση σχετικά µε τη διαδικασία συνεργασίας µε την εποπτική αρχή
της χώρας παροχής.

Σε περίπτωση µη κοινοποίησης των δικαιολογητικών προς την εποπτική
αρχή της χώρας παροχής, το Υπουργείο Εµπορίου γνωστοποιεί εντός
µηνός εγγράφως στην αιτούσα ασφαλιστική επιχείρηση τους λόγους της
αρνήσεως.

3) Η διαδικασία των ως άνω παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζεται και σε κάθε
τροποποίηση των δικαιολογητικών της παραγράφου 1.

4) Όταν ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση ασφαλίσεων κατά ζηµιών επιθυµεί
να ασκήσει σε άλλο κράτος - µέλος τον κλάδο 2 "Ασθένειες" ο οποίος
υποκαθιστά µερικώς ή ολικώς το σύστηµα νοµοθετηµένης υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλειας στο κράτος - µέλος, υποβάλλει στο Υπουργείο
Εµπορίου τις τεχνικές βάσεις των τιµολογίων και τους γενικούς και
ειδικούς όρους της ασφάλισης πριν την χρησιµοποίηση των
εφαρµοζοµένων διατάξεων της ως άνω περιπτ. Β και των διατάξεων των
άρθρων 47 και 54 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ (L228/11.8.1992)".

Άρθρον 42γ

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 52α του
παρόντος το Υπουργείο Εµπορίου για τον έλεγχο της τήρησης των
εθνικών διατάξεων περί των ασφαλιστικών συµβάσεων και του δηµοσίου
συµφέροντος, µπορεί να ζητά από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που
εδρεύουν σε κράτος – µέλος και ασκούν στην Ελλάδα ασφαλίσεις µε
υποκαταστήµατα ή µε καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών τη µη
συστηµατική κοινοποίηση των γενικών και ειδικών όρων και των
εντύπων που προτίθενται να χρησιµοποιήσουν µε τους ασφαλισµένους,
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος.

2.   Το Υπουργείο Εµπορίου ζητά στην ελληνική γλώσσα από τις ανωτέρω
ασφαλιστικές επιχειρήσεις οποιοδήποτε στοιχείο που είναι αναγκαίο για
την εφαρµογή του παρόντος ν.δ.

Άρθρον 42δ

"1.   Ασφαλιστική Επιχείρηση µε έδρα σε άλλο κράτος - µέλος που λειτουργεί
στην Ελλάδα µε καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή
υποκαταστήµατος, υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εµπορίου
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 42 γ του παρόντος, οποιοδήποτε
έγγραφο της ζητηθεί για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφόσον και
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις των οποίων η έδρα είναι στην Ελλάδα,
έχουν την ίδια υποχρέωση. Εάν αρνηθεί την υποβολή των ζητηθέντων
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δικαιολογητικών, το Υπουργείο Εµπορίου εφαρµόζει τις διατάξεις των
εποµένων παραγράφων 2 - 9.

2.    Εάν η ως άνω ασφαλιστική επιχείρηση δεν τηρεί τους κανόνες δικαίου
που ισχύουν, το Υπουργείο Εµπορίου την καλεί να αποκαταστήσει την
κατά την ισχύουσα νοµοθεσία και τις ασφαλιστικές αρχές τάξη και
ενηµερώνει εγγράφως την έδρα της και την εποπτική αρχή της χώρας
καταγωγής της.

3.    Αν η επιχείρηση δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή, το Υπουργείο
Εµπορίου ενηµερώνει την εποπτική αρχή του κράτους καταγωγής της και
της ζητά µε συστηµένη επιστολή να πάρει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε
η επιχείρηση να συµµορφωθεί προς τα ανωτέρω.
Το Υπουργείο Εµπορίου ζητά, επίσης, να του ανακοινωθούν τα µέτρα
αυτά.

4.   Αν παρά τα ληφθέντα µέτρα από τις εποπτικές αρχές του κράτους
καταγωγής της επιχείρησης ή σε περίπτωση έλλειψης ή ανεπάρκειας των
µέτρων αυτών, η επιχείρηση εξακολουθεί να παραβιάζει τους κανόνες
δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εµπορίου, µετά από
ενηµέρωση των προηγουµένων εποπτικών αρχών, µπορεί να λάβει τα
κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη νέων παραβάσεων και την προστασία
των συµφερόντων των ασφαλισµένων και να απαγορεύσει, εφόσον είναι
αναγκαίο, στην επιχείρηση να εξακολουθήσει να συνάπτει νέες
ασφαλίσεις µε υποκατάστηµα ή µε καθεστώς ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών.

5.   Το Υπουργείο Εµπορίου διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει κάθε
µέσο που διαθέτει και ιδίως να προσφύγει στις εποπτικές αρχές ή και στις
διπλωµατικές αρχές του κράτους ή των κρατών στα οποία είναι
εγκατεστηµένη η επιχείρηση.

6.    Εάν η επιχείρηση που έχει διαπράξει την παράβαση διαθέτει εγκατάσταση
ή περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εµπορίου µπορεί να
επιβάλει τις σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ν.δ/τος διοικητικές
κυρώσεις επί της εγκατάστασης  περιλαµβανοµένου και του περιορισµού
της ελεύθερης διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης
που βρίσκονται στην Ελλάδα.

7.    Κάθε µέτρο που λαµβάνεται βάσει των προηγουµένων παραγράφων και
συνεπάγεται κυρώσεις ή περιορισµούς στην άσκηση παροχής υπηρεσιών,
αιτιολογείται δεόντως και κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση
και στην εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής της.

8.  Κατόπιν αιτήσεως της εποπτικής αρχής της χώρας καταγωγής, το
Υπουργείο Εµπορίου διευκολύνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος ν.δ/τος, τον περιορισµό της ελεύθερης διάθεσης των
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που βρίσκονται στην Ελλάδα.

9.    Οι προηγούµενες διατάξεις δεν θίγουν την κατά περίπτωση εφαρµογή
των κανόνων ποινικού δικαίου περιλαµβανοµένων των ποινικών
κυρώσεων που προβλέπει η ισχύουσα ασφαλιστική νοµοθεσία στην
Ελλάδα.

10.  Εάν για τον έλεγχο τηρήσεως των κανόνων δικαίου που ισχύουν στην
Ελλάδα επιβάλλεται έλεγχος στα γραφεία της έδρας της ασφαλιστικής
επιχείρησης ή στα γραφεία του υποκαταστήµατός της στην Ελλάδα το
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Υπουργείο Εµπορίου συνεργάζεται µε την εποπτική αρχή της χώρας
καταγωγής για την κατά περίπτωση πραγµατοποίηση του ελέγχου. Αν το
Υπουργείο Εµπορίου κρίνει ότι είναι αναγκαίο µπορεί να διεξάγει µόνο
του ελέγχους στα γραφεία του υποκαταστήµατος αφού ειδοποιήσει
προηγουµένως την εποπτική αρχή της έδρας."

Άρθρον 42ε

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. και του
Ε.Ο.Χ. µπορούν να διαφηµίζουν στην Ελλάδα τις υπηρεσίες που παρέχουν µε
καθεστώς εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών υποκείµενες στις
σχετικές µε τη διαφήµιση ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας οι
οποίες έχουν θεσπισθεί για λόγους γενικού συµφέροντος και αφορούν ιδίως
τον τύπο και το περιεχόµενο αυτής της διαφήµισης.

Άρθρον 42στ

Σε περίπτωση εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης οι υποχρεώσεις που
προκύπτουν από σύµβαση που έχει υπογραφεί από υποκαταστήµατα ή µε
καθεστώς ελεύθερης Παροχής υπηρεσιών, εκτελούνται κατά τον ίδιο τρόπο
όπως και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις άλλες ασφαλιστικές
συµβάσεις της επιχείρησης αυτής, αδιακρίτως υπηκοότητας ασφαλισµένων και
δικαιούχων. Το άρθρο 10 του παρόντος εφαρµόζεται αναλόγως.

Άρθρον 42ζ

"1. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που αφορούν κινδύνους ή ασφαλιστικές
υποχρεώσεις, οι οποίοι, κατά την έννοια του άρθρου 2α στοιχ. ζ και η
του παρόντος βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του εφαρµοστέου
δικαίου στην ασφαλιστική σύµβαση, υπόκεινται αποκλειστικά στους
έµµεσους φόρους, τέλη χαρτοσήµου, τέλη ή δικαιώµατα υπέρ του
ελληνικού δηµοσίου ή τρίτων και εισφορές υπέρ οιουδήποτε οργανισµού
ή ταµείου ή οργανώσεως που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας.
Επίσης, στους ίδιους έµµεσους φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις
υπόκεινται και τα ασφαλιστήρια που αφορούν κινητά που
περιλαµβάνονται σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα, εκτός από
κινητά υπό εµπορική διαµετακόµιση, όταν το ακίνητο και το περιεχόµενό
του δεν καλύπτονται µε το ίδιο ασφαλιστήριο συµβόλαιο.

2.    Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος-
µέλος του Ε.Ο.Χ., εφόσον συνάπτει ασφαλιστήρια συµβόλαια που
αφορούν κινδύνους ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις που βρίσκονται στην
Ελλάδα για τα ασφάλιστρα των οποίων εφαρµόζεται η ελληνική
νοµοθεσία κατά τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
υποχρεούται να διορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. δ της παραγρ. 4 του άρθρ. 29 του
ν.1642/1986, όπως ισχύει, ο οποίος έχει όλες τις φορολογικές
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που έχουν οι εγκατεστηµένες στην



124

Ελλάδα ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Η ύπαρξη του αντιπροσώπου αυτού δεν αποτελεί εγκατάσταση της
ασφαλιστικής επιχείρησης µε την επιφύλαξη των διατάξεων των στοιχ. β
και γ του άρθρου 2α και του άρθρου 42α του παρόντος ν.δ/τος.

3.  Οι υποχρεώσεις καταβολής των εµµέσων φόρων και λοιπών  επιβαρύνσεων
επί των ασφαλίστρων, σύµφωνα µε την παράγρ. 1 θεωρούνται απαιτητές
στο νόµισµα των ασφαλίστρων και καταβάλλονται µε βάσει την ισοτιµία
δραχµής - ξένου νοµίσµατος της ηµέρας της είσπραξης.

4.     Ο φορολογικός αντιπρόσωπος, µαζί µε τη δήλωση καταβολής του φόρου
κύκλου εργασιών και των τελών χαρτοσήµου του τελευταίου τριµήνου
του προηγούµενου έτους, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρµόδια
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των ασφαλιστηρίων
συµβολαίων της επιχείρησης που αντιπροσωπεύει τα ασφάλιστρα των
οποίων υπόκεινται στους έµµεσους φόρους και επιβαρύνσεις της παραγρ.
1."

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓ∆ΟΟΝ

Περί Ποινικών ∆ιατάξεων

Το Κεφάλαιο Έβδοµο αναριθµήθηκε ως Κεφάλαιο Όγδοο µε την παρ. 1 του
άρθρου 26 του Π.∆. 252/1996 (ΦΕΚ Α 186).

Άρθρον 43

Ν. 2170/93
Αρ. 8 παρ. 1

1.   Με φυλάκιση και χρηµατική ποινή µέχρι το σε δραχµές ισόποσο των
17.000 ECU τιµωρείται όποιος µε γνώση του προβαίνει σε ψευδείς
δηλώσεις προς :
α) την εποπτική Αρχή µε σκοπό να επιτύχει την άδεια λειτουργίας
ιδιωτικής ασφαλιστικής επιχείρησης, την παράταση της άδειας ή την
έγκριση του καταστατικού της, των τιµολογίων, των όρων των
ασφαλιστικών εργασιών ή κλάδου αυτής,

β) το κοινό µε δηµοσιεύµατα (εντύπων ή δακτυλογραφηµένων) ή κάθε
άλλου µέσου µε σκοπό την παραπλάνησή του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με το άρθρο 63 του ν. 3746/09,  καταργήθηκε η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου
το οποίο προέβλεπε χρηµατικά πρόστιµα που µπορούσε να επιβάλει ο Υπουργός
Εµπορίου.

Άρθρον 44

Ν. 2170/93
Αρ. 8 παρ. 2

Με φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή µέχρι το σε δραχµές ισόποσο 4.000
ECU τιµωρείται κάθε πρόσωπο που άµεσα ή έµµεσα ασκεί διοίκηση ή
διαχείριση σε ασφαλιστική επιχείρηση ή αλληλασφαλιστικό
συνεταιρισµό, όταν µε γνώση του έπραξε τα εξής:
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Π.∆. 252/96
Αρ. 26 παρ.3

α) Πρότεινε ή επέτρεψε τη διανοµή µερίσµατος κατά παράβαση των
διατάξεων του νόµου του καταστατικού περί σχηµατισµού
αποθεµατικού,

β) Παραβίασε τις διατάξεις Περί υπολογισµού και διαχείρισης των τεχνικών
αποθεµάτων και Περιθωρίου φερεγγυότητας,

γ) Συνέταξε ή ενέκρινε ισολογισµό κατά παράβαση των διατάξεων του
παρόντος Νόµου ή του καταστατικού της ασφαλιστικής επιχείρησης και

"δ) Παραβίασε τις διατάξεις του Νόµου ή του καταστατικού σχετικά µε τη
διάθεση της εγγύησης ή την κατανοµή των κατά τα άρθρα 7, 8, 13γ, 15,
17, 17α, 17β, 17γ, 18, 20, 24 και 36 διατιθέµενων χρηµατικών ποσών."

Άρθρον 45

Ν. 2170/93
Αρ. 8 παρ. 3

"Με φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή µέχρι το σε δραχµές ισόποσο 4.000 ΕCU
τιµωρείται όποιος άµεσα ή έµµεσα κατά τον έλεγχο του ισολογισµού των
µαθηµατικών αποθεµάτων στις ασφαλίσεις ζωής ή στις ασφαλίσεις
ατυχηµάτων µε γνώση του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις."

Άρθρον 46

∆ιά φυλακίσεως τουλάχιστον ενός µηνός και διά χρηµατικής ποινής
τιµωρούνται πραγµατογνώµονες οίτινες κατά την εκτίµησιν της εκτάσεως
πραγµατοποιηθείσης ζηµίας και καθορισµόν της οφειλοµένης αποζηµιώσεως
εις τον ζηµιωθέντα ησφαλισµένον εν γνώσει ποιούνται ψευδείς εκτιµήσεις ή
δηλώσεις προς όφελος του ασφαλιστού ή του ζηµιωθέντος ησφαλισµένου.

Άρθρον 47

Ν. 2170/93
Αρ. 8 παρ. 4

Π.∆. 252/96
Αρ. 26 παρ.4

Ν. 2170/93
Αρ. 8 παρ. 4

Με φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή µέχρι το σε δραχµές ισόποσο 4.000 ΕCU
τιµωρείται:

"α)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 7ου Κεφαλαίου του παρόντος
"Ιδιαίτερες διατάξεις για την Ελευθερία Εγκατάστασης και την Ελεύθερη
Παροχή Υπηρεσιών" όποιος χωρίς άδεια ασκεί στην ηµεδαπή ιδιωτική
ασφαλιστική επιχείρηση.

β)   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 7ου Κεφαλαίου του παρόντος
«Ιδιαίτερες διατάξεις για την Ελευθερία Εγκατάστασης και την Ελεύθερη
Παροχή Υπηρεσιών» όποιος ως αντιπρόσωπος ή πληρεξούσιος, συνάπτει
ή µεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικής σύµβασης στην ηµεδαπή από
ασφαλιστή ο οποίος δεν έχει άδεια λειτουργίας ιδιωτικής ασφαλιστικής
επιχείρησης. Ο ασφαλιζόµενος δεν τιµωρείται."

γ)  'Οποιος κλήθηκε µε αιτιολογηµένη πράξη της Εποπτικής Αρχής να
αποκαταστήσει την κατά Νόµο, τα προς εκτέλεση αυτού διατάγµατα και
υπουργικές αποφάσεις, το καταστατικό της ασφαλιστικής επιχείρησης και
την κατά τις ασφαλιστικές αρχές τάξη, και αρνήθηκε ή αµέλησε να
συµµορφωθεί µέσα στην ταχθείσα σ' αυτόν τριανκονθήµερη κατ'
ελάχιστο προθεσµία.

δ)    'Οποιος παραβιάζει τις απαγορεύσεις του άρθρου 53 του παρόντος.
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Άρθρον 48

∆ια φυλακίσεως µέχρι τριών ετών και δια χρηµατικής ποινής µέχρι 300.000
µεταλλικών δραχµών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων τιµωρείται, επί
παραβάσει των Νόµων περί προστασίας του εθνικού νοµίσµατος, πας όστις
αµέσως ή εµµέσως αποτρέπει ή καθυστερεί αδικαιολογήτως την εισαγωγήν εις
την χώραν συναλλάγµατος οφειλοµένου εξ ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών
εργασιών.

Άρθρον 49

Ν. 2170/93
Αρ. 8 παρ.5

"Με φυλάκιση µέχρι δύο χρόνια και µε χρηµατική ποινή µέχρι το σε δραχµές
ισόποσο 4.000 ΕCU τιµωρείται όποιος παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 29
και 33 παρ. 2 του παρόντος."

(Η παραποµπή στο άρθρο 24 παρ. 3 και 5 στοιχείο δ του παρόντος Ν.∆. που
γινόταν στο παρόν άρθρο διαγράφηκε µε την παρ. 5 άρθρου 26 του Π.∆.
252/1996 (ΦΕΚ Α 186)).

Άρθρον 50

Ν. 3746/09
Αρ. 64

«Στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. δηµιουργούνται και τηρούνται προσβάσιµα στο κοινό µητρώα
των ελληνικών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ως και των
Φορέων Ειδικού Σκοπού, που έχουν αδειοδοτηθεί από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. ως και
των αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που
παρέχουν ασφάλιση ή αντασφάλιση είτε µε εγκατάσταση είτε µε καθεστώς
ελεύθερης παροχής. Κάθε ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για τη
δηµιουργία και τήρηση των ως άνω µητρώων µπορεί να ρυθµίζεται µε
απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με το άρθρο 65 του ν. 3746/09 καταργήθηκε το άρθρο 50α του παρόντος Νόµου που
είχε θεσπισθεί µε το άρθρο 5 του Π.∆. 159/68.
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Π.∆. 252/96
Αρ. 28 παρ.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟ

Συναλλαγµατικαί και Φορολογικαί ∆ιατάξεις

Άρθρον 51

Π.∆. 252/96
Αρ.28 παρ.2

"Οι µεταφορές κεφαλαίων που απαιτούνται για τη σύναψη και εκτέλεση των
ασφαλιστικών συµβάσεων, πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις περί κινήσεως κεφαλαίων. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου και
µετά από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να ρυθµίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος."

Άρθρον 52

1.    Τα καταβαλλόµενα ασφάλιστρα ζωής απαλλάσσονται του ΦΚΕ, εφόσον
τα συναπτόµενα ασφαλιστήρια συµβόλαια είναι διαρκείας τουλάχιστον 10
ετών.

(2.  Η παράγραφος αυτή περί έκπτωσης των ασφαλίστρων ζωής από το
φορολογητέο εισόδηµα, αν και δεν έχει επίσηµα καταργηθεί, δεν ισχύει
καθόσον ήδη ισχύουν οι κατωτέρω αναφερόµενες διατάξεις της
φορολογικής νοµοθεσίας.) Βλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ *

"3.   Καταργήθηκε µε την περ. στ' του άρθρου 31 του Ν. 1828/1990 (ΦΕΚ Α'
2)".

"4.   Οι  απαλλαγές  και  οι  εκπτώσεις  της  παρ. 4  καταργήθηκαν  για
ισολογισµούς που κλείνουν 31 ∆εκεµβρίου 1996 και µετά (παρ. 20 αρ. 1
ν.2459//1997, ΦΕΚ Α' 17)".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ *

Ν. 2238/94
(όπως ισχύει µετά το ν. 3091/2002)

Άρθρο 8
Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδηµα

1. Από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου αφαιρούνται, κατά
περίπτωση, τα ποσά των πιο κάτω δαπανών :

α)  Το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούµενος για
ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών
ατυχηµάτων και για ασφαλιστήρια ασθένειας, για την ασφάλιση του
ίδιου, του άλλου συζύγου και των τέκνων που τους βαρύνουν κατά
τις διατάξεις του παρόντος. Το ποσό που αφαιρείται δεν µπορεί να
υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου ποσού
του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας (α) της παραγράφου 1 του
άρθρου 9 που ισχύει για µισθωτό χωρίς τέκνα (*). Το ποσό της
δαπάνης υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, εκπίπτει
µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και µερίζεται
µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος του
καθενός που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό
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δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση.

      ( (*) Σηµείωση : Το ποσόν αυτό είναι 10.000 €.)

Άρθρο 31
Λογιστικός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος

1. Το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων, που τηρούν επαρκή και ακριβή
βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,
καθώς και των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και
στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εφόσον
αυτές παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες και στερούνται αξιόλογων
αποθεµάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εξευρίσκεται
λογιστικώς µε έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται
στο προηγούµενο άρθρο, των ακόλουθων εσόδων :

α)  Των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαµβάνονται και :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       δδ) Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για οµαδική
ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, στην
έννοια της οποίας συµπεριλαµβάνεται και η χορήγηση εφάπαξ ποσού
ή περιοδικά καταβαλλόµενης παροχής σε χρήµα, µετά το χρόνο της
πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδότησης του ανωτέρω προσωπικού
καθώς και η κάλυψη θανάτου ή κατά κινδύνων τυχαίων
συµβεβηκότων. Το ποσό της έκπτωσης αυτής δεν µπορεί να υπερβεί
για καθέναν από τους ασφαλιζόµενους ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας
(α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 που ισχύει για µισθωτό χωρίς
τέκνα. (*) (Βλ. Σηµείωση ανωτέρω).

Π.∆. 252/96
Αρ.29 παρ. 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆ΕΚΑΤΟΝ

Μεταβατικές και Τελικές ∆ιατάξεις

Άρθρον 52α

Π.∆. 252/96
Αρ. 29
Παρ. 2α)

Π.∆. 103/90
Αρ. 5

"1.  Με την επιφύλαξη του 7ου Κεφαλαίου «Ιδιαίτερες διατάξεις για την
Ελευθερία Εγκατάστασης και την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών» του
παρόντος, κάθε ασφαλιστική επιχείρηση που λειτουργεί στην Ελλάδα,
δεν µπορεί να επεκτείνει τις εργασίες της σε άλλους κλάδους ασφάλισης
παρά µόνο ύστερα από πλήρη συµµόρφωση προς τις διατάξεις περί
περιθωρίου φερεγγυότητας, εγγυητικού κεφαλαίου και τεχνικών
αποθεµάτων του παρόντος".

"2". Οι Ελληνικές επιχειρήσεις που κατά την 12.12.1984 διενεργούσαν
αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητες του Κλάδου Βοήθειας, καθώς και
αυτές  που συστήθηκαν µέχρι την έκδοση του παρόντος, έχουν
υποχρέωση να συγκροτήσουν περιθώριο φερεγγυότητας και εγγυητικό
κεφάλαιο µέχρι την 12.12.1990.
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Π.∆. 252/96
Αρ. 29
Παρ. 2β)

Π.∆. 159/98
Αρ.6 παρ. 4

Στις επιχειρήσεις που δεν έχουν συγκροτήσει εξ ολοκλήρου το περιθώριο
φερεγγυότητας µέσα στην προθεσµία αυτή και εφόσον έχουν υποβάλει
µέσα στην ίδια προθεσµία σχέδιο µε τα µέτρα που προτίθενται να
λάβουν για την συγκρότησή του κατά το άρθρο 17γ του παρόντος, ο
Υπουργός Εµπορίου µπορεί να χορηγεί πρόσθετη προθεσµία όχι
µεγαλύτερη των 2 ετών.

"3".  Επιχείρηση που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο και δεν έχει την
µορφή της ανώνυµης εταιρίας ή του συνεταιρισµού, υποχρεούται να
µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρία ή συνεταιρισµό µέσα σε έξι µήνες από τη
δηµοσίευση του Παρόντος.

"4". Επιχείρηση που εµπίπτει στην παράγραφο 7 [ήδη παρ. 2] του άρθρου
αυτού µπορεί να επεκτείνει την δραστηριότητά της µόνο σε κλάδους
ζηµιών και υπό τον όρο ότι θα συµµορφωθεί αµέσως µε τις διατάξεις του
παρόντος ν.δ/τος.

"5".  Μέχρι την 12.12.1992 η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
(ΕΛΠΑ), µπορεί έστω και αν το ατύχηµα συνέβη εκτός Ελλάδος, να
µεταφέρει οχήµατα των µελών και συνδροµητών της, µαζί ή χωρίς τον
οδηγό και τους επιβάτες µέχρι την κατοικία τους ή το σηµείο εκκίνησης
εντός Ελλάδος."

"6.   Με την επιφύλαξη των παραγ. 5 και 6 του άρθρου 4 του παρόντος, το
Υπουργείο Εµπορίου, µέχρι την 31.12.98, µπορεί να απαιτεί, από τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα είτε υπό
καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για κινδύνους άλλους από αυτούς της παρ.
3 του άρθρου 13 του παρόντος να του κοινοποιούνται και οι γενικοί και
ειδικοί όροι των ασφαλιστηρίων συµβολαίων τους, πριν τη
χρησιµοποίησή τους".

7. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος ν.δ/τος, στα
υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν
έδρα στην Ε.Ε και στον Ε.Ο.Χ. και λειτουργούν στην Ελλάδα, µέχρι την
31.12.1998 και µε την επιφύλαξη, ιδίως των διατάξεων των άρθρων 1
έως 5, 6, 13, 13α, 13β, 13γ (Περ. Α στοιχ. κα), 24α, 30, 33, 42, 42α, 42γ
έως και 42ζ, 50, 51, 52, 52α (παραγ. 6, 12, 13 και 14), 53, 53α και 54
του παρόντος, εφαρµόζονται επιπροσθέτως οι διατάξεις των άρθρων 7,
8, 10 (παρ. 1 και 2), 11, 12, 13γ, 15 (παρ. 4 και 6), 19, 23, 39 έως και
41, 52α παρ. 9 και 55. Οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. (4 έως και 7), 9,
10 (παρ. 3, 4 και 5), 12α, 43 έως και 49, 52α (παρ. 1, 10 και 11) και 58
εφαρµόζονται ανάλογα και σε συνεργασία µε τις εποπτικές αρχές των
ενδιαφεροµένων κρατών-µελών. Επίσης εφαρµόζεται ανάλογα το άρθρο
59 και αφού ληφθεί υπόψη και η γνώµη της εποπτικής αρχής του
ενδιαφερόµενου κράτους-µέλους.
"Κατά την ανωτέρω µεταβατική περίοδο εξαιρούνται από την εφαρµογή
των άρθρων 7 και 8 του παρόντος οι κίνδυνοι που αναφέρονται στο
άρθρο 13 παρ. 3 του παρόντος".

8.  Ασφαλιστική επιχείρηση που καλύπτει στην Ελλάδα, µε  καθεστώς
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κινδύνους άλλους από αυτούς της παρ. 3
του άρθρου 13 του παρόντος, υποχρεούται, µέχρι την 31.12.1998 να
σχηµατίζει και να επενδύει τα τεχνικά αποθέµατα που συνδέονται µε
τους κινδύνους αυτούς, σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 8, 9, 10 (παρ. 1 και 2)
και 13γ του παρόντος ν.δ/τος και µε τη συνεργασία των εποπτικών
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αρχών των ενδιαφεροµένων κρατών - µελών.

9.     Για το ποσοστό επί των Τεχνικών αποθεµάτων των ακίνητων του
άρθρου 8 παρ. 6, περιπ. Α, στοιχείο γ', δεύτερο εδάφιο και περιπτ. Β,
στοιχείο β, δεύτερο εδάφιο του παρόντος, ισχύει το εξής µεταβατικό
στάδιο:
 - Μέχρι τις 31.12.96 : 40 %
 - Μέχρι τις 31.12.97 : 25 %
 - Μέχρι τις 31.12.98 : 10 %

10.  Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια λειτουργίας πριν τη
δηµοσίευση του π.δ. 118/85 (Α' 35 ) θεωρείται, αυτοδικαίως ότι κατέχει
άδεια λειτουργίας για τους κλάδους τους οποίους ενεφάνισε ότι ασκούσε
στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 1995. Οι κλάδοι αυτοί
καταχωρούνται στο µητρώο Α.Α.Ε.

11.  Ειδικά οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν άδεια λειτουργίας
στις ασφαλίσεις ζωής πριν τη δηµοσίευση του π.δ 118/85, θεωρείται
αυτοδικαίως ότι κατέχουν άδεια λειτουργίας για τους κλάδους Ι, ΙV2 και
VΙΙ και για τον κλάδο VI εφόσον κατείχαν ειδική άδεια λειτουργίας για
τον κλάδο αυτό.

12.  Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου και µε την επιφύλαξη της ανωτέρω
παραγράφου 7, αποδίδονται τυχόν υφιστάµενες εγγυήσεις και
µετατρέπεται η δέσµευση ασφαλιστικής τοποθέτησης σε διάθεση
ασφαλιστικής τοποθέτησης υποκαταστηµάτων ή πρακτορείων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε έδρα στην Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ. που
λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατάξεις περί
τεχνικών αποθεµάτων του παρόντος.

13.  Για την ορθή εφαρµογή του κεφαλαίου 11 «ετήσιοι και ενοποιηµένοι
λογαριασµοί (οικονοµικές καταστάσεις) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων»
του παρόντος, ο Υπουργός Εµπορίου µε απόφαση του που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να επιβάλει την εφαρµογή,
ορισµένων διατάξεων του παρόντος που αφορούν τεχνικά αποθέµατα και
περιθώριο φερεγγυότητας, από τις χρήσεις που ξεκινούν µετά την
31.12.1996.

14. α) Κατά την καταχώρηση των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο
µητρώο Α.Α.Ε. σηµειώνεται ειδικά η ίδρυση υποκαταστήµατος ή
πρακτορείου εκτός Ελλάδος καθώς και η δραστηριοποίησή τους µε
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

 Β) Για την εφαρµογή της παρ. 2 περ. Α' του άρθρου 42β του παρόντος,
τηρείται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εµπορίου, ειδικό
µητρώο ελεύθερης Παροχής υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να
περιλαµβάνει ανά επιχείρηση τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
-  Επωνυµία επιχείρησης.
-  Κράτος – µέλος  της  έδρας  επιχείρησης  και  του  υποκαταστήµατος
ή του  πρακτορείου που ενδεχόµενα ασκεί την ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών.

-  Φύση των κινδύνων που καλύπτει η επιχείρηση µε ελεύθερη παροχή.
-  Όνοµα και διεύθυνση φορολογικού αντιπροσώπου.
- Όνοµα και διεύθυνση ειδικού αντιπρόσωπου της επιχείρησης σε
περίπτωση άσκησης του κλάδου 10 «Ασφάλιση αστικής ευθύνης από
χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα» εκτός της ευθύνης του µεταφορέα".
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Άρθρον 52β

Π.∆. 118/85
Αρ. 26
και
Π.∆. 252/96
Αρ. 29 παρ.3

1.   Η σύµφωνα µε την παράγρ. 2 του άρθρου 3α ξεχωριστή διαχείριση αφορά
το διαχωρισµό των εργασιών των ασφαλίσεων κατά ζηµιών απ' αυτές
των ασφαλίσεων ζωής κατά τέτοιο τρόπο ώστε :
α) Να µην βλάπτονται τα συµφέροντα των ασφαλισµένων ζωής και των
ασφαλισµένων κατά ζηµιών από την παράλληλη άσκηση ασφαλίσεων
κατά ζηµιών και ασφαλίσεων ζωής κυρίως δε να καρπούνται τις
ωφέλειες της δραστηριότητας ζωής µόνο οι ασφαλισµένοι ζωής, όπως
στην περίπτωση που η δραστηριότητα των ασφαλίσεων κατά ζηµιών
δεν ασκείτο από την ίδια επιχείρηση.

β) Οι εργασίες των ασφαλίσεων ζωής, να µην επιβαρύνονται µε
οποιονδήποτε τρόπο µε τη συγκρότηση των ελαχίστων οικονοµικών
εχέγγυων, ιδίως του περιθωρίου φερεγγυότητας, τα οποία
απαιτούνται για την άσκηση των ασφαλίσεων κατά ζηµιών και
αντίστροφα.

Εάν η µικτή ασφαλιστική επιχείρηση έχει συγκροτήσει τα απαιτούµενα
οικονοµικά εχέγγυα σύµφωνα µε αυτά που καθορίζονται ανωτέρω,
µπορεί, αφού προηγουµένως ενηµερώσει το Υπουργείο Εµπορίου, να
διαθέσει τόσο για τη δραστηριότητα των ασφαλίσεων κατά ζηµιών όσο
και αυτή των ασφαλίσεων ζωής, όσα από τα υπαρκτά στοιχεία του
περιθωρίου φερεγγυότητας εξακολουθούν να µένουν αδιάθετα. Το
Υπουργείο Εµπορίου αναλύει τα αποτελέσµατα των δύο δραστηριοτήτων
για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

Π.∆. 252/96
Αρ.29 παρ.3
(γίνονται µόνο
αναριθµήσεις
παραποµπών)

2.α) Οι λογιστικές εγγραφές πρέπει να γίνονται µε τρόπο που να απεικονίζει
τις πηγές των αποτελεσµάτων για κάθε κατηγορία εργασιών, δηλαδή
ασφαλίσεων κατά ζηµιών και ασφαλίσεων ζωής. Γι' αυτό, το σύνολο των
εσόδων (ιδίως ασφάλιστρα, καταβολές αντασφαλιστών, πρόσοδοι,
επενδύσεων) και εξόδων (ιδίως καταβολές ασφαλισµάτων, συµπλήρωση
τεχνικών αποθεµάτων, καταβολές αντασφαλίστρων, έξοδα διαχείρισης)
αναλύεται ανάλογα µε την πηγή προέλευσης.

        Στοιχεία κοινά και για τις δύο κατηγορίες εργασιών κατανέµονται
σύµφωνα µε µεθόδους που πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο
Εµπορίου.

   β) Βάσει των λογιστικών εγγραφών, η επιχείρηση πρέπει να συντάσσει
αναλυτική κατάσταση των στοιχείων µε τα οποία συγκροτείται κάθε
περιθώριο φερεγγυότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17α
παρ. 1 και 3 έως 5 του παρόντος.

"3. Σε περίπτωση αδυναµίας συγκροτήσεως ενός από τα περιθώρια
φερεγγυότητας, εφαρµόζονται στην αντίστοιχη κατηγορία εργασιών οι
διατάξεις των άρθρων 17γ και 20 παρ. 2 περίπτ. ΣΤ, Ζ του παρόντος,
ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα της άλλης κατηγορίας εργασιών.

        Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1 εδάφ. α, του παρόντος άρθρου,
τα µέτρα τα οποία προβλέπονται από τα άρθρα 17γ και 20 παρ. 2 περίπτ.
ΣΤ, Ζ του Παρόντος, µπορούν να περιλαµβάνουν µεταφορές
περιουσιακών Στοιχείων από τη µια κατηγορία στην άλλη µετά από
έκγριση του Υπουργείου Εµπορίου".
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Ν. 2170/93
Αρ. 9 παρ. 2

«4.   Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως µπορούν να ορίζονται κανόνες διάσπασης των
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της ασφαλιστικής
επιχείρησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
πραγµατοποίηση της χωριστής διαχείρισης».

Άρθρον 53

Ν. 2496/97
Αρ. 35
παρ. 18

"1.  Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η κάλυψη κινδύνων ή η ανάληψη
ασφαλιστικών υποχρεώσεων στην Ελλάδα, αν αντιβαίνουν σε κανόνες
περί προστασίας δηµοσίου συµφέροντος.

2.    Με την επιφύλαξη των διατάξεων του έβδοµου κεφαλαίου του παρόντος,
απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων
προσώπων ή ζηµιών κατά κινδύνων που πραγµατοποιούνται στην
ηµεδαπή από επιχείρηση που δεν πληροί τις κατά το άρθρο 3 του
παρόντος προϋποθέσεις. Η ακυρότητα δεν µπορεί να προταθεί σε βάρος
των καλόπιστων συναλλασσοµένων".

Άρθρον 53α

Π.∆. 252/96
Αρ. 30

"1. Κοινοτική συνασφάλιση υπάρχει στην περίπτωση που καλύπτεται κίνδυνος
που βρίσκεται σ’ ένα κράτος-µέλος µε την συµµετοχή περισσοτέρων
ασφαλιστών (συνασφαλιστών) εγκατεστηµένων σε διάφορα κράτη-µέλη.
Για την κάλυψη κινδύνου που βρίσκεται στην Ελλάδα µε κοινοτική
συνασφάλιση πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
α) Ο καλυπτόµενος κίνδυνος να υπάγεται στην έννοια του «µεγάλου
κινδύνου» της παραγρ. 3 του άρθρου 13.

β) Ο κίνδυνος να καλύπτεται µε ενιαία ασφαλιστική σύµβαση από
περισσότερες από µία ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν ενέχονται σε
ολόκληρο, αντί ενιαίου ασφαλίστρου και για την ίδια χρονική περίοδο.

γ) ‘Ενας τουλάχιστον από τους συνασφαλιστές, να συµµετέχει στην
ασφαλιστική σύµβαση από την έδρα της επιχείρησής του ή από
πρακτορείο ή υποκατάστηµά του εγκατεστηµένο σε κράτος-µέλος της
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. άλλο από το κράτος του ηγέτη ασφαλιστή.

2.    Αν ο ηγέτης ασφαλιστής είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, αναλαµβάνει
όλες τις κατά τη συνασφαλιστική πρακτική εργασίες και ειδικότερα
καθορίζει τους όρους ασφάλισης και τιµολόγησης σύµφωνα µε την
ελληνική νοµοθεσία.
Εάν ο ηγέτης ασφαλιστής δεν είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του 7ου Κεφαλαίου του παρόντος περί
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

3. α) Το ύψος των τεχνικών αποθεµάτων καθενός συνασφαλιστή, καθορίζεται
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ή την πρακτική του κράτους στο οποίο είναι
εγκατεστηµένος. Ειδικά, στην περίπτωση που ο ηγέτης ασφαλιστής είναι
εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, το απόθεµα εκκρεµών ζηµιών δεν µπορεί
να υπολείπεται του αποθέµατος που έχει καθορίσει αυτός, σύµφωνα µε
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την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία.
   β) Τα τεχνικά αποθέµατα που σχηµατίζονται από τους εγκατεστηµένους

στην Ελλάδα συνασφαλιστές, απαρτίζονται από στοιχεία του ενεργητικού
νοµισµατικά αντιλογισµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του παρόντος.

   γ) Κατ' εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 7 του παρόντος, τα τεχνικά
αποθέµατα των συνασφαλιστών τηρούνται µε επιλογή του ασφαλιστή,
είτε στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. στα οποία οι συνασφαλιστές
είναι εγκατεστηµένοι, είτε στο κράτος-µέλος όπου είναι εγκατεστηµένος
ο ηγέτης ασφαλιστής.

4.   Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα συνασφαλιστές, οφείλουν να τηρούν
στατιστικά στοιχεία από τα οποία να φαίνεται η σπουδαιότητα των
εργασιών τους σε κοινοτική συνασφάλιση καθώς και τα κράτη που
αφορούν οι εργασίες αυτές.

5.     Κατά την εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, οι υποχρεώσεις της από
τη συµµετοχή της σε κοινοτικές συνασφαλιστικές συµβάσεις,
εκπληρώνονται όπως και οι υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις
άλλες ασφαλιστικές της συµβάσεις, χωρίς καµία διάκριση των
ασφαλισµένων της και των δικαιούχων εξαιτίας της εθνικότητάς τους."

Άρθρον 54

Ν. 2170/93
Αρ. 10 παρ.2

"1) Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως µπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ως
προς τη συνεργασία ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που
διαµεσολαβούν στην ιδιωτική ασφάλιση µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στις χρηµατοπιστωτικές
εργασίες κυρίως ως προς τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων, χωρίς να
παραβιάζονται οι κείµενες διατάξεις περί ανταγωνισµού".

Άρθρον 55

Ν. 3746/09
Αρ. 66 παρ.2

"  1) Το διοικητικό συµβούλιο κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και ο
νόµιµος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης είναι
υποχρεωµένοι να δηλώνουν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. τα στοιχεία
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, αριθµό αστυνοµικής
ταυτότητας και ΑΦΜ) των κάτωθι προσώπων :

α)   του προσώπου που ασκεί διοίκηση και διαχείριση στην ασφαλιστική
επιχείρηση και είναι υπεύθυνο για όλα τα θέµατα που πηγάζουν
από το παρόν νοµοθετικό διάταγµα, πλην των ζητηµάτων των
παραγράφων 2 έως και 7 του παρόντος άρθρου και της
περίπτωσης (Ι) του στοιχείου Α του άρθρου 13γ του παρόντος
νοµοθετικού διατάγµατος,

β) του Υπεύθυνου Αναλογιστή, αρµόδιου για την τήρηση των
προβλεποµένων στις παραγράφους 2 έως και 7 του παρόντος
άρθρου,
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Ν. 3746/09
Αρ. 66 παρ.3

γ)   του Υπεύθυνου Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου, αρµόδιου για
την τήρηση των προβλεποµένων στο άρθρο 13.Γ. περ.Ι του
παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος,

δ)  του Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Κινδύνων, αρµόδιου για την τήρηση
των προβλεποµένων στο άρθρο 6α παρ. 6 του παρόντος
νοµοθετικού διατάγµατος,

ε)   του Υπεύθυνου Εσωτερικού Ελέγχου, αρµόδιου για την τήρηση
των προβλεποµένων στο άρθρο 6 παρ. 3 του παρόντος
νοµοθετικού διατάγµατος και του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης για
την Αποφυγή Νοµιµοποίησης εσόδων από Παράνοµες
∆ραστηριότητες. Τα πρόσωπα αυτά καταχωρούνται σε µητρώο
που τηρεί η ΕΠ.Ε.Ι.Α. Για την αλλαγή των ανωτέρω προσώπων,
καθώς και για κάθε άλλη αλλαγή στα στοιχεία αυτών, η
ασφαλιστική επιχείρηση ενηµερώνει αµελλητί και το αργότερο
εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της αλλαγής την
ΕΠ.Ε.Ι.Α.. Κάθε ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας διατάξεως, όπως ενδεικτικά ζητήµατα
αξιολόγησης της καταλληλότητας των προσώπων αυτών,
εξειδίκευσης των σχετικών αρµοδιοτήτων τους, περιεχοµένου και
µορφής των σχετικών ενηµερώσεων, µπορεί να ρυθµίζεται µε
απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.. Ο Υπεύθυνος Αναλογιστής πρέπει να
κατέχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος αναλογιστή.”

     2)  Ο Υπεύθυνος Αναλογιστής

α)  Ασφαλιστικής Επιχείρησης Ζωής :

«i)  Έχει ευθύνη έναντι οποιασδήποτε εποπτικής αρχής για πράξεις
αναλογιστικής φύσεως της ασφαλισικιής επιχείρησης, όπως
ενδεικτικά για :
1.   τον   υπολογισµό  των  µεταφεροµένων  (αναποσβέστων)

εξόδων πρόσκτησης και
2.  των τεχνικών αποθεµάτων ασφαλίσεως ζωής πλην των

εκκρεµών ζηµιών που καταχωρούνται ξεχωριστά ανά
περίπτωση, όταν αυτές δεν υπολογίζονται µε αναλογιστική ή
στατιστική µέθοδο.»

ii) Είναι υπεύθυνος για τη ταξινόµηση των κινδύνων καθώς και
των ταµείων ή λογαριασµών στους αντιστοίχους κλάδους
ασφαλίσεων ζωής ανάλογα µε τις προϋποθέσεις που έχουν
τεθεί σε έκαστο.

iii) Είναι υπεύθυνος για

α) τον  υπολογισµό  των  τεχνικών  αποθεµάτων των
επαγγελµατικών ταµείων συµπληρωµατικής
συνταξιοδότησης πλην των εκκρεµών ζηµιών  και

β) τον υπολογισµό για την µεταβίβαση των δικαιωµάτων
δικαιούχων συνταξιοδοτικής παροχής, σε επαγγελµατικά
ταµεία συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης, µεταξύ ταµείων
ή λογαριασµών στην αυτή ή άλλη επιχείρηση που ασκεί την
αυτή δραστηριότητα, στα επαγγελµατικά συστήµατα
συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης, είτε στην Ελλάδα είτε
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Ν. 3746/09
Αρ. 66 παρ.4

Ν. 3746/09
Αρ. 66 παρ.5

Ν. 3746/09

σε άλλο κράτος µέλος, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία ή πρακτική.

«iv) Για τη µεθοδολογία υπολογισµού της επάρκειας των τεχνικών
αποθεµάτων, όπως και του ύψους των µεταφερόµενων εξόδων
πρόσκτησης, ο Υπεύθυνος Αναλογιστής συντάσσει σχετική
έκθεση και χορηγεί βεβαίωση. Κάθε ειδικό θέµα και
λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας
διατάξεως, όπως ενδεικτικά ο τύπος και το περιεχόµενο της ως
άνω έκθεσης και της βεβαίωσης, µπορεί να καθορίζεται µε
απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.».

v) Υπολογίζει το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας.

vi) Υπογράφει τα τεχνικά σηµειώµατα ασφαλίσεων ζωής και
γήρατος καθώς και για τις ασφαλίσεις Ατυχηµάτων και
Ασθένειας µακράς διάρκειας.

«vii) Τηρεί το «βιβλίο των τεχνικών σηµειωµάτων και γενικών και
ειδικών όρων», στο οποίο καταχωρούνται η µεθοδολογία
υπολογισµού των τεχνικών αποθεµάτων και οι γενικοί και
ειδικοί όροι πριν τη διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων.» .

viii) Υποβάλλει στην αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου Ανάπτυξης τα
στατιστικά – τεχνικά στοιχεία των ετησίων εργασιών της
ασφαλιστικής επιχείρησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
υπουργικές αποφάσεις

και
ix) Υπογράφει τον ισολογισµό καθώς και τις συνοπτικές

οικονοµικές καταστάσεις αυτής και έχει ευθύνη µόνο για τα
ποσά που έχει υπολογίσει για

1. τα µεταφερόµενα (αναπόσβεστα) έξοδα πρόσκτησης και
2. τα τεχνικά αποθέµατα ασφαλίσεως ζωής πλην των

εκκρεµών ζηµιών, όταν αυτές δεν υπολογίζονται µε
αναλογιστική µέθοδο.

β)  Ασφαλιστικής Επιχείρησης Ζηµιών :

i) Έχει ευθύνη έναντι οποιασδήποτε ελεγκτικής αρχής για τον
υπολογισµό των όλων των τεχνικών αποθεµάτων, σύµφωνα µε
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί τεχνικών αποθεµάτων,
πλην του αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών.

ii) Υπολογίζει το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας.

iii) Είναι υπεύθυνος για τα οριζόµενα στο εδάφιο 4 της παραγράφου
αυτής.

iv) Υποβάλλει στην αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου Ανάπτυξης τα
στατιστικά – τεχνικά στοιχεία των ετησίων εργασιών της
ασφαλιστικής επιχείρησης, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία.

«v) Υπογράφει τον ισολογισµό, καθώς και τις συνοπτικές οικονοµικές
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Αρ. 66 παρ.6

Ν. 3746/09
Αρ. 66 παρ.7

καταστάσεις αυτής και έχει ευθύνη µόνο για τα ποσά που έχει
υπολογίσει για όλα τα τεχνικά αποθέµατα, σύµφωνα µε τις
αποφάσεις περί τεχνικών αποθεµάτων, πλην των εκκρεµών
ζηµιών που καταχωρούνται ξεχωριστά ανά περίπτωση, όταν
αυτές δεν υπολογίζονται µε αναλογιστική ή στατιστική µέθοδο.»

«vi) Για τη µεθοδολογία υπολογισµού της επάρκειας των τεχνικών
αποθεµάτων όπως και το ύψος των µεταφερόµενων εξόδων
πρόσκτησης, ο Υπεύθυνος Αναλογιστής συντάσσει σχετική
έκθεση και χορηγεί βεβαίωση. Κάθε ειδικό θέµα και λεπτοµέρεια
αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας διατάξεως, όπως
ενδεικτικά ο τύπος και το περιεχόµενο της ως άνω έκθεσης και
της βεβαίωσης, µπορεί να καθορίζεται µε απόφαση της
ΕΠ.Ε.Ι.Α.»

     3)  Ο υπεύθυνος αναλογιστής συνυπογράφει για
α)   το πρόγραµµα δραστηριότητας ασφαλιστικής επιχείρησης και κατά

την ίδρυση της αλλά και κατά την επέκταση της αδείας λειτουργίας
της

β)   για το ύψος των χορηγουµένων προµηθειών των ασφαλίσεων ζωής
στους διαµεσολαβούντες

γ)   το πρόγραµµα χρηµατοοικονοµικής ανάκαµψης της περίπτωσης α,
της παραγράφου 3 του άρθρου 17γ, στο πλαίσιο της προληπτικής
εποπτείας

δ)    το πρόγραµµα βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης και οικονοµικής
ανασυγκρότησης ασφαλιστικών επιχειρήσεων

ε)    για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις και µεταφορές χαρτοφυλακίου
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

     4) Στην περίπτωση που ασφαλιστική επιχείρηση ασφαλίσεων κατά ζηµιών
εκδίδει ασφαλιστήρια συµβόλαια, που καλύπτουν κινδύνους των
κλάδων ατυχηµάτων και ασθενειών, µε διάρκεια µεγαλύτερη του έτους
τότε

α)    ενηµερώνει την αρµόδια διεύθυνση ότι παρέχει τις καλύψεις αυτές
β)   είναι υποχρεωµένη να τηρεί το «βιβλίο των τεχνικών σηµειωµάτων

και γενικών και ειδικών όρων»
γ)    το µαθηµατικό απόθεµα γήρατος υπολογίζεται από αναλογιστή το

οποίο και πιστοποιεί µε έγγραφη δήλωσή του.

Στην περίπτωση που ασφαλιστική επιχείρηση ασφαλίσεων κατά ζηµιών
πρέπει να καταβάλει αποζηµίωση µε τη µορφή προσόδου, στην
υποχρέωση της επιχείρησης αυτής την υπολογίζει ο υπεύθυνος
αναλογιστής και την πιστοποιεί µε δήλωσή του στην οποία φαίνεται και
ο τρόπος υπολογισµού, καθώς και οι τεχνικές παράµετροι που
χρησιµοποιεί.

     5)  Όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο υπεύθυνος αναλογιστής φέρουν την
σφραγίδα αυτού, η οποία αναφέρει και τον αριθµό αδείας του καθώς
και το έτος έκδοσης αυτής.

    6) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Ανάπτυξης, καθορίζονται τα απαιτούµενα προσόντα για τη χορήγηση
της άδειας επαγγέλµατος αναλογιστή.

    7) Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του «υπεύθυνου
αναλογιστή» όπως προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
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Ν. 3746/09
Αρ. 66 παρ.8

εφαρµόζονται οι ποινές του άρθρου 45 του παρόντος Ν.∆/τος και ο
αναλογιστής αποκλείεται από κάθε υπεύθυνη θέση της ασφαλιστικής
επιχείρησης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης δύναται να επιβάλλει πρόστιµο
µέχρι 7.000 ευρώ και να ανακαλέσει την άδεια ασκήσεως του
επαγγέλµατος µέχρι δύο έτη, αφού λάβει υπόψη τη γνώµη της Ένωσης
Ελλήνων Αναλογιστών.

    «8) Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να
λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου, αρχείου, στοιχείου, βιβλίου
της ασφαλιστικής επιχείρησης και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε
υπηρεσία της. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου οφείλουν να
συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στα πρόσωπα αυτά και
γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο τους. Κάθε ειδικό θέµα
και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου
µπορεί να καθορίζεται µε απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 3746/09 καταργήθηκε η παράγραφος Β του παρόντος
άρθρου και η παράγραφος Α απαλείφθηκε ως αρίθµηση.

Άρθρον 56

Καταργήθηκε µε το Π.∆. 252/96, Αρ. 31 παρ. 2.

Άρθρον 57

Π.∆. 252/96
Αρ.31 παρ. 3

"Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να ενηµερώνουν το
Υπουργείο Εµπορίου για τις αλλαγές των αντασφαλιστών τους, τη συµµετοχή
τους σε οποιαδήποτε µορφή κοινοπραξίας, καθώς επίσης και να υποβάλλουν
κατ' έτος τους ετήσιους ισολογισµούς των αντασφαλιστών τους."

Άρθρον 58

Π.∆. 252/96
Αρ.31 παρ. 4

"Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 7ου Κεφαλαίου του παρόντος, ο
Υπουργός Εµπορίου δύναται, µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να ανακαλέσει προσωρινώς ή και οριστικώς την
άδεια λειτουργίας ή και εγκαταστάσεως ασφαλιστικής επιχειρήσεως ή
αλληλασφαλιστικού συνεταιρισµού, εφόσον αρνούνται ή αδικαιολογήτως
καθυστερούν την καταβολή του επιδικασθέντος ασφαλίσµατος βάσει
τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως."

Άρθρον 59

Π.∆. 252/96
Αρ.32

"1.  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα,
µπορούν, µε απόφαση του ∆.Σ. ή της Γ.Σ., ύστερα από απόφαση του
Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
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Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζουν το σύνολο ή µέρος του χαρτοφυλακίου
ασφαλιστηρίων συµβολαίων τους είτε αυτά έχουν συναφθεί µε καθεστώς
εγκατάστασης είτε µε καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε άλλη
ή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην Ευρωπαϊκή
‘Ενωση και στον Ε.Ο.Χ.

2. Η µεταβίβαση εγκρίνεται κατά την προηγούµενη παράγραφο εφόσον δεν
θίγει τα συµφέροντα των ασφαλισµένων ή άλλων προσώπων που έχουν
δικαιώµατα και υπέχουν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
εκχωρούµενες συµβάσεις και η επιχείρηση προς την οποία γίνεται η
µεταβίβαση έχει άδεια λειτουργίας των κλάδων στους οποίους
κατατάσσονται οι κίνδυνοι του µεταβιβαζόµενου χαρτοφυλακίου, κατέχει
το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας, αφού ληφθεί υπόψη η
µεταβίβαση και έχει τη συγκατάθεση των αρµοδίων αρχών των κρατών-
µελών που βρίσκονται οι κίνδυνοι (ασφαλιστικές υποχρεώσεις), που
έχουν αναληφθεί.

3.  Με την επιφύλαξη της παραγρ. 2 του παρόντος, η µεταβίβαση
χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων που καλύπτουν κινδύνους στην Ελλάδα
και έχουν εκδοθεί µε καθεστώς εγκατάστασης εγκρίνεται, εφόσον η
επιχείρηση προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση διαθέτει εγκατάσταση
στην Ελλάδα υπό την έννοια του άρθρου 2α στοιχ. γ' του παρόντος.

4.    Υποκατάστηµα ασφαλιστικής επιχείρησης κράτους-µέλους εγκαταστηµένο
στην Ελλάδα που προτίθεται να µεταβιβάσει σε ασφαλιστική επιχείρηση
µε έδρα στην Ελλάδα, το σύνολο ή µέρος του χαρτοφυλακίου των
συµβάσεών του, είτε αυτές έχουν συναφθεί µε καθεστώς εγκατάστασης
είτε µε καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υποχρεούται να
ζητήσει προηγουµένως τη γνώµη του Υπουργείου Εµπορίου.

5.  Σε περίπτωση µεταβίβασης χαρτοφυλακίου που έχει συναφθεί µε
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη κινδύνων στην
Ελλάδα η εποπτική αρχή του κράτους καταγωγής της εκχωρούσας
ασφαλιστικής επιχείρησης, επιτρέπει τη µεταβίβαση µόνον αφού λάβει
την συγκατάθεση του Υπουργείου Εµπορίου. Στην περίπτωση που ο
εκδοχέας είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, τα συµβόλαια αυτά
θεωρούνται ότι έχουν συνοµολογηθεί υπό καθεστώς εγκατάστασης.
Για τα συµβόλαια αυτά ισχύει ότι είχε συµφωνηθεί εκτός αν ο
αντισυµβαλλόµενος θελήσει να ακολουθήσει το ελληνικό δίκαιο και
γλώσσα.
Στην περίπτωση που ο εκδοχέας δεν είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα,
απαιτείται να ασκεί δραστηριότητα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην
Ελλάδα.

6.     Οι εποπτικές αρχές όλων των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. των
οποίων ζητείται η γνώµη για τη µεταβίβαση χαρτοφυλακίου
ασφαλιστηρίων συµβολαίων, ανακοινώνουν τη γνώµη ή τη συγκατάθεσή
τους στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής της
εκχωρούσας επιχείρησης, εντός τριών µηνών από την παραλαβή της
σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί απάντηση µετά τη
λήξη της εν λόγω προθεσµίας, θεωρείται ότι υπάρχει ευνοϊκή γνώµη ή
σιωπηρή συγκατάθεση.

7.   Με ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) καθώς και σε µια ηµερήσια εφηµερίδα και µια
ηµερήσια ή εβδοµαδιαία οικονοµική εφηµερίδα της έδρας της
επιχείρησης, τάσσεται προθεσµία 3 µηνών προς υποβολή ενστάσεων υπό



139

των ενδιαφεροµένων.
Η Υπουργική Απόφαση που εγκρίνει την µεταβίβαση δηµοσιεύεται και
στα άλλα κράτη-µέλη όπου βρίσκονται κίνδυνοι που ενδεχόµενα κάλυπτε
η εκχωρούσα ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση σύµφωνα µε τους όρους
του εθνικού δικαίου των κρατών αυτών."
Οι ανακοινώσεις αδειών µεταβίβασης σε εκχωρούσες εταιρίες µε έδρα σε
άλλο κράτος-µέλος που καλύπτουν κινδύνους που βρίσκονται στην
Ελλάδα, δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσης
παραγράφου.

8.  Μετά τη δηµοσίευση της Υπουργικής απόφασης που εγκρίνει τη
µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου, ∆εν δύναται να αντιταχθούν κατά της
µεταβίβασης αυτής οι ασφαλισµένοι, οι συµβαλλόµενοι στην ασφαλιστική
σύµβαση, οι δικαιούχοι του ασφαλίσµατος και οι πιστωτές της
ασφαλιστικής επιχείρησης.

9.    Σε κάθε ιδιωτικό συµφωνητικό µεταβίβασης αναφέρεται ρητά ποιος φέρει
το βάρος της κάλυψης της υποχρέωσης των τεχνικών αποθεµάτων. Η
µεταβίβαση ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και
Παραλαβής του µεταβιβαζοµένου χαρτοφυλακίου στο οποίο αναφέρεται
το ύψος των τεχνικών αποθεµάτων κατά την ηµεροµηνία συντάξεως του
πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον υπεύθυνο
αναλογιστή σε περίπτωση µεταβίβασης ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής
και καταχωρείται στο µητρώο Α.Α.Ε.

10. Ο «υπεύθυνος αναλογιστής» του εκδοχέα είναι υποχρεωµένος να
καταχωρεί στο «βιβλίο Τεχνικών σηµειωµάτων και γενικών όρων» τα
τεχνικά σηµειώµατα και τους γενικούς όρους των συµβολαίων που
µεταβιβάζονται µε την ένδειξη ότι προέρχονται από µεταβίβαση.

11.  Πρακτορεία και υποκαταστήµατα που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα
και ανήκουν σε αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν έχουν την
έδρα τους σε κράτος-µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ µπορούν να
µεταβιβάζουν ολόκληρο ή µέρος του χαρτοφυλακίου των συµβάσεών
τους σε εκδοχέα µε έδρα την Ελλάδα ή σε υποκατάστηµα που είναι
εγκατεστηµένο στην Ελλάδα και ανήκει σε ασφαλιστική επιχείρηση που
έχει έδρα εκτός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. εάν το Υπουργείο εµπορίου ή
ενδεχοµένως, η εποπτική αρχή του κράτους που αναφέρεται στις
Περιπτώσεις ∆’ και Ε' του άρθρου 20 παραγ. 2 του παρόντος ν.δ/τος,
πιστοποιούν ότι ο εκδοχέας διαθέτει, λαµβανοµένης υπόψη της
µεταβίβασης, το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας.

Τα πρακτορεία και υποκαταστήµατα του προηγουµένου εδαφίου,
δύνανται να µεταβιβάζουν ολόκληρο ή µέρος του χαρτοφυλακίου των
συµβάσεών τους στο υποκατάστηµα ή πρακτορείο στην Ελλάδα
ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει την εταιρική έδρα της σε άλλο
κράτος-µέλος, εάν η εποπτική αρχή αυτού του κράτους-µέλους
πιστοποιεί ότι ο εκδοχέας διαθέτει, λαµβανοµένης υπόψη της
µεταβίβασης, το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας.

Στις περιπτώσεις των παραπάνω εδαφίων, ο εκδοχέας πρέπει να έχει
άδεια λειτουργίας των κλάδων, των οποίων το χαρτοφυλάκιο
αναλαµβάνει.

Οι παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται και
στα πρακτορεία ή υποκαταστήµατα που έχουν την έδρα τους εκτός Ε.Ε.
και Ε.Ο.Χ. "
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12.   ∆ιασπάσεις ή συγχωνεύσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν  έδρα
στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις των νόµων 2190/20 και 2166/93,
επιτρέπεται µόνο µετά από εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εµπορίου
και εφόσον η αίτηση της ενδιαφερόµενης ασφαλιστικής επιχείρησης
συνοδεύεται και από ολοκληρωµένη µελέτη σκοπιµότητας και
βιωσιµότητας (πρόγραµµα δραστηριότητας) της νέας επιχείρησης.

Άρθρον 60

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται αι διατάξεις:

1.   Του κωδικοποιηµένου Νόµου 1023/1917 «περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως
Ασφαλίσεως» ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως.

2.    Του από 13/16 Ιανουαρίου 1918 Β.∆/τος «περί εκτελέσεως των άρθρων
5 εδ. 2 και 19 εδ. 4 του Ν. 1023».

3.    Του από 19.1.1926 ∆/τος «περί ασκήσεως του κλάδου κεφαλαιοποιήσεως
παρά των Ασφαλιστικών Εταιριών».

4.  Των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 403/1941 «περί καταργήσεως του
Αντασφαλιστικού Ιδρύµατος της Ελλάδος», ως ετροποποιήθησαν και
συνεπληρώθηκαν µεταγενεστέρως.

5.  Του Ν.∆/τος 112/1946 «περί καθορισµού του ποσού του µετοχικού
κεφαλαίου και της ασφαλιστικής εγγυήσεως των εν Ελλάδι ασφαλιστικών
επιχειρήσεων».

6.   Του από 18.1.1947 Β.∆/τος «περί καθορισµού των περιουσιακών
στοιχείων των συνιστώντων το µετοχικόν κεφάλαιον και την
ασφαλιστικήν τοποθέτησιν ή εγγύησιν των εν Ελλάδι ασφαλιστικών
επιχειρήσεων».

7.  Του υπ’ αριθ. 112/1965 Β.∆/τος «περί αυξήσεως του ποσού της
ασφαλιστικής εγγυήσεως των εγκατασταθησοµένων εν Ελλάδι
αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών» και

8.   Πάσα ετέρα γενική ή ειδική διάταξις αντικείµενη εις τας  διατάξεις του
παρόντος Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος, εξαιρέσει των συναφών διατάξεων
του Ν. 4169/1961 «περί γεωργικών κοινωνικών ασφαλίσεων», ως
ετροποποιήθη µεταγενεστέρως  και του Α.Ν. 501/1968 «περί
ασφαλίσεως εξαγωγικών πιστώσεων».

Άρθρον 61

1.     Η ισχύς του παρόντος άρχεται µετά ένα µήνα από της δηµοσιεύσεώς του
εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον δεν ορίζεται άλλως εν
αυτώ.
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Τα άρθρα 62 – 78 και ο τίτλος του κεφαλαίου αυτού προστέθηκαν µε το Π.∆. 169/2000 (ΦΕΚ
Α 156/7.7.2000).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΝ

Ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί (οικονοµικές καταστάσεις)
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Τµήµα Ι

Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρµογής

Άρθρον 62
(άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας 91/674/Ε.Ο.Κ.)

1.-    Οι διατάξεις των εποµένων άρθρων 63 έως και 78 εφαρµόζονται από τις
ακόλουθες επιχειρήσεις, οι οποίες στις διατάξεις αυτές αναφέρονται ως
"ασφαλιστικές επιχειρήσεις" :
α) Από τις ανώνυµες ασφαλιστικές εταιρίες, στις οποίες έχει χορηγηθεί
άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 14 και 15
του παρόντος.

β) Από τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και
42α του παρόντος, πρακτορεία ή υποκαταστήµατα ασφαλιστικών
επιχειρήσεων που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση ή στον Ε.Ο.Χ.
ή σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.)

γ)  Από τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα και
ασκούν αντασφαλιστικές εργασίες.

δ) Από τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισµούς που λειτουργούν
σύµφωνα µε το άρθρο 35 παραγ. 1 και 4 του παρόντος.

ε)  Από τις ανώνυµες εταιρίες και τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης που
αντικείµενο δραστηριότητας τους είναι η διαµεσολάβηση στις
πρωτασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες.

2.-   Τα κεφάλαια των ασφαλιστικών Ταµείων, συντάξεων και υγείας, τα οποία
διαχειρίζεται η ασφαλιστική επιχείρηση επ' ονόµατί της αλλά για
λογαριασµό των οικείων ασφαλιστικών Ταµείων, πρέπει να εµφανίζονται
στον ισολογισµό, εφόσον η επιχείρηση έχει στην κατοχή και κυριότητά
της τα αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού. Το συνολικό ποσό των
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του είδους αυτού
εµφανίζεται χωριστά στον ισολογισµό και στο προσάρτηµα αναλύεται
κατανεµηµένο σύµφωνα µε τις διάφορες θέσεις του ενεργητικού και
παθητικού.
Τα στοιχεία του ενεργητικού, που έχουν αποκτηθεί εξ ονόµατος και για
λογαριασµό τρίτου, εµφανίζονται στους εκτός ισολογισµού λογαριασµούς
τάξεως, σύµφωνα µε την παράγ. 3.3.102 του άρθρου 1 του Π.∆.
148/1984 και του άρθρου 42ε παραγ. 11 του κ.ν. 2190/1920.

3.-    Οι διατάξεις των εποµένων άρθρων 63 έως και 78, που αναφέρονται στις
ασφαλίσεις ζωής, εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών και στις
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ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν µόνο ασφαλίσεις υγείας
(ατυχήµατα, ασθένειες), και µάλιστα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο
σύµφωνα µε την τεχνική των ασφαλίσεων ζωής.

4.-   Με την επιφύλαξη της παραγ. 3 ανωτέρω, όταν µία µικτή ασφαλιστική
επιχείρηση ασκεί τους κλάδους ασφάλισης 1 "Ατυχήµατα" ή και 2
"Ασθένειες" του άρθρου 13 Παραγ. 1 του παρόντος, τότε εφαρµόζονται
οι διατάξεις των εποµένων άρθρων 63 έως και 78 που αναφέρονται στις
ασφαλίσεις ζηµιών".

Άρθρον 63
(άρθρο 1 της Οδηγίας 91/674/Ε.Ο.Κ.)

Ν. 3487/06
Αρ. 4, παρ.1

«1.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 62, για την κατάρτιση των ετήσιων και
ενοποιηµένων λογαριασµών (οικονοµικών καταστάσεων) και της
εκθέσεως διαχειρίσεως των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 36, 37, 41, 42, 42α (παράγραφοι 1 έως 3 και 5),
42β (παράγραφοι 1, 2 και 4 έως 8), 42δ (παράγραφος 2), 42ε
(παράγραφοι 1 έως 5, 7 έως 14 και 15 περ. β’), 43, 43α (παράγραφοι 1,
περ. α’ έως ζ’ και θ' έως ιθ', 3 και 4), 43β (παράγραφοι 2 έως 6), 43γ,
44α, 45, 46 και 46α του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιριών",
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφόσον στις διατάξεις των επόµενων
άρθρων 64 έως 78 δεν ορίζεται διαφορετικά.»

2.-  ‘Οπου οι διατάξεις, που µνηµονεύονται στην προηγούµενη παράγραφο
καθώς και στην παραγ. 1 του άρθρου 77, παραπέµπουν, για τη
διάρθρωση (δοµή) του ισολογισµού, των αποτελεσµάτων χρήσεως και
του πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων, στα άρθρα 42γ και 42δ του Κωδ.
Ν. 2190/1920, θεωρείται ότι οι παραποµπές αυτές γίνονται στα άρθρα 65
και 71 του παρόντος νόµου.

3.-   Οι παραποµπές, στους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43 του Κωδ. Ν.
2190/1920, των διατάξεων που µνηµονεύονται στην παραγ. 1 του
παρόντος άρθρου καθώς και στην παραγ. 1 του άρθρου 77, θεωρείται
ότι γίνονται στο άρθρο 43 του Κωδ. Ν. 2190/1920 λαµβάνοντας υπόψη
και τα άρθρα 73 και 74 του παρόντος νόµου.

4.-  ‘Οπου οι διατάξεις, που µνηµονεύονται στην παραγ. 1 του παρόντος
άρθρου, αναφέρονται σε λογαριασµούς ισολογισµού, το αντίστοιχο των
οποίων δεν προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 64 έως 76,
θεωρείται ότι οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στους λογαριασµούς του
υποδείγµατος ισολογισµού στο οποίο παραπέµπει το άρθρο 65 και όπου
περιέχονται τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία".

Άρθρον 64
(άρθρα 5 και 7 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

1.-  Η συγχώνευση των λογαριασµών κατά τους όρους του άρθρου 42β
παραγ. 4 του κ.ν. 2190/1920 Περιορίζεται για τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις :
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- όσον αφορά στον ισολογισµό, στους λογαριασµούς που φέρουν
αραβικούς αριθµούς, εξαιρουµένων των θέσεων που αφορούν τις
τεχνικές προβλέψεις και

-  όσον αφορά στους λογαριασµούς αποτελεσµάτων εκµεταλλεύσεως και
χρήσεως, στις θέσεις που φέρουν ένα ή περισσότερα µικρά
γράµµατα, εκτός των λογαριασµών 1 και 4 της εκµεταλλεύσεως
ασφαλίσεων ζηµιών και των λογαριασµών 1 και 5 της
εκµεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζωής.

2.-  Η διάταξη του άρθρου 42ε παραγ. 9 ∆εύτερο εδάφιο του κ.ν. 2190/1920
δεν εφαρµόζεται για τις υποχρεώσεις οι οποίες συνδέονται µε τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες."

Τµήµα ΙΙ

∆οµή και διάρθρωση του Ισολογισµού

Άρθρον 65
(άρθρο 6 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

Ο Ισολογισµός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα
οποία περιλαµβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύµφωνα
µε το υπόδειγµα της παραγ. 4.103, όπως ισχύει, του άρθρου 1 του Π.∆.
148/1984 "Καθορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της
εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων" (Α'
47) και σε συνδυασµό µε όσα ορίζονται στις παραγ. 4.101 και 4.102, όπως
ισχύουν, του άρθρου 1 του ιδίου Π.∆. αναφορικά µε το περιεχόµενο κάθε
λογαριασµού του ισολογισµού αυτού".

Σηµείωση :
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3487/06, ο τίτλος
«Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα» στο σηµείο Ε του «Παθητικού» του
υποδείγµατος Ισολογισµού της παραγράφου 4.103 του Π.∆. 148/1984 (ΦΕΚ
47 Α’), όπως ισχύει, στο οποίο γίνεται παραποµπή από το ανωτέρω άρθρο
αντικαταστάθηκε από τον τίτλο «Άλλες Προβλέψεις».

Τµήµα ΙΙΙ

Ειδικές διατάξεις για ορισµένους λογαριασµούς του υποδείγµατος
ισολογισµού του άρθρου 65

Άρθρον 66
(άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

1.- Οι διατάξεις του άρθρου 42ε (παραγ. 7 και 8) του Κωδ.Ν. 2190/1920
εφαρµόζονται µόνο για τους εξής λογαριασµούς του ενεργητικού :
-   Β «'Εξοδα εγκαταστάσεως και άϋλα στοιχεία» η κατηγορία αυτή του
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ενεργητικού θεωρείται ως άϋλο στοιχείο για την εφαρµογή του
άρθρου 17α του παρόντος.

-    Γ-I «Ακίνητα».
-   Γ-II «Συµµετοχές και επενδύσεις σε συνδεδεµένες και συµµετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις».

2.-   Ο λογαριασµός του ενεργητικού Γ–III-2 "Οµολογίες και άλλοι τίτλοι
σταθερής απόδοσης" Περιλαµβάνει τις οµολογίες και τους άλλους
διαπραγµατεύσιµους τίτλους σταθερής απόδοσης που έχουν εκδοθεί από
πιστωτικά ιδρύµατα, άλλες επιχειρήσεις ή δηµόσιους οργανισµούς,
εφόσον δεν ανήκουν στους λογαριασµούς Γ-II-2 και Γ-II-4.
Τα χρεόγραφα µε επιτόκιο που µεταβάλλεται συναρτήσει συγκεκριµένης
παραµέτρου, παράδειγµα το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς ή της
ευρωαγοράς, εξοµοιούνται µε οµολογίες και άλλους τίτλους σταθερής
απόδοσης.

3.-  Ο λογαριασµός του ενεργητικού Γ-III-3 "Μερίδια σε επενδυτικούς
οµίλους" περιλαµβάνει τα µερίδια συµµετοχών που κατέχει η
ασφαλιστική επιχείρηση στις κοινές επενδύσεις στις οποίες συµµετέχουν
πολλές επιχειρήσεις ή ταµεία συντάξεων, η διαχείριση των οποίων έχει
ανατεθεί σε µία από τις επιχειρήσεις αυτές ή σε ένα από αυτά τα ταµεία
συντάξεων.

4.-   Τα δάνεια προς κατόχους ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής, για τα οποία
τα ασφαλιστήρια συµβόλαια αποτελούν την κύρια εγγύηση,
περιλαµβάνονται στον λογαριασµό τους ενεργητικού Γ-III-5 "∆άνεια σε
ασφαλισµένους ζωής". Τα ενυπόθηκα δάνεια και τα δάνεια µε άλλη
εξασφάλιση (προσηµείωση, ασφαλιστήριο πιστώσεων κ.λπ.)
εµφανίζονται στο λογαριασµό του ενεργητικού Γ-III-4 "Ενυπόθηκα και
λοιπά δάνεια". Τα "λοιπά δάνεια" αναλύονται στο προσάρτηµα στο οποίο
αναφέρονται και οι υφιστάµενες γι' αυτά εγγυήσεις.

5.-   Ο λογαριασµός του ενεργητικού Γ-III-6 "Καταθέσεις προθεσµίας και
δεσµευµένες σε πιστωτικά ιδρύµατα" περιλαµβάνει τα ποσά τα οποία
µπορούν να αναληφθούν µόνο µετά την πάροδο ορισµένου χρόνου. Τα
ποσά για τα οποία δεν υπάρχει τέτοιος περιορισµός πρέπει να
εµφανίζονται στο λογαριασµό ΣΤ-II "Χρηµατικά διαθέσιµα" ακόµα και αν
αποφέρουν τόκο.

6.-  Στο λογαριασµό του ενεργητικού Γ-III-7 "Λοιπές επενδύσεις"
περιλαµβάνονται οι επενδύσεις που δεν ανήκουν στους λογαριασµούς Γ–
III-1 έως 6. Εάν είναι σχετικά σηµαντικές πρέπει να αναλύονται στο
προσάρτηµα.

7.-  Τα γήπεδα - οικόπεδα και κτίρια που χρησιµοποιεί η ασφαλιστική
επιχείρηση για την άσκηση των δραστηριοτήτων της αναφέρονται στο
προσάρτηµα.

8.- Στον ισολογισµό ασφαλιστικής επιχείρησης, που αποδέχεται την
αντασφάλιση, η κατηγορία του ενεργητικού Γ-IV "Εγγυήσεις σε
αντασφαλιζόµενες επιχειρήσεις" περιλαµβάνει τις απαιτήσεις κατά των
εκχωρουσών επιχειρήσεων που αντιστοιχούν στις εγγυήσεις που έχουν
κατατεθεί στις επιχειρήσεις αυτές ή σε τρίτους, ή τα ποσά τα οποία
έχουν κρατηθεί από τις επιχειρήσεις αυτές.
Οι απαιτήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να συγχωνευθούν µε άλλες
απαιτήσεις του αντασφαλιστή κατά του αντασφαλιζόµενου ή να
συµψηφισθούν µε οφειλές του αντασφαλιστή προς τον
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αντασφαλιζόµενο. Οι τίτλοι, που έχουν κατατεθεί σε εκχωρούσα
επιχείρηση ή σε τρίτους και οι οποίοι παραµένουν στην κυριότητα της
επιχείρησης που αποδέχεται την αντασφάλιση, καταχωρούνται από
αυτήν, µεταξύ των επενδύσεών της, στους κατάλληλους λογαριασµούς".

Άρθρον 67
(άρθρα 15, 16, 17 και 18 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

1.- Στην κατηγορία του ενεργητικού ∆ "Επενδύσεις για λογαριασµό
ασφαλισµένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο"
περιλαµβάνονται, για τις ασφαλίσεις ζωής αφενός οι επενδύσεις σε
συνάρτηση µε την αξία των οποίων καθορίζεται η αξία ή η απόδοση των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων που συνδέονται µε ένα επενδυόµενο
κεφάλαιο, και αφετέρου οι επενδύσεις που προορίζονται για την κάλυψη
υποχρεώσεων που καθορίζονται σε συνάρτηση µε δείκτη. Στην ίδια
κατηγορία περιλαµβάνονται επίσης οι επενδύσεις για λογαριασµό των
µελών τοντίνας που προορίζονται να κατανεµηθούν µεταξύ των µελών
αυτών. Οι ανωτέρω επενδύσεις αναλύονται κατά κατηγόρια (κατ' είδος
επένδυσης) και πραγµατοποιούνται από την ασφαλιστική επιχείρηση επ’
ονόµατι της για λογαριασµό όµως των ασφαλισµένων, οι οποίοι, µε την
επιλογή του είδους επένδυσης που προτείνουν, αναλαµβάνουν και τον
επενδυτικό κίνδυνο.

2.-   Στην κατηγορία του ενεργητικού ΣΤ - IV "Λοιπά στοιχεία" καταχωρούνται
τα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία δεν ανήκουν στις κατηγορίες ΣΤ-I,
ΣΤ-ΙΙ και ΣΤ-ΙΙΙ. Εάν είναι σηµαντικού ύψους αναλύονται στο
προσάρτηµα.

3.-   Στην κατηγορία Ζ "Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού" καταχωρούνται
τα έξοδα που πληρώθηκαν ή βεβαιώθηκαν µε την έκδοση αντίστοιχων
ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή µε άλλο τρόπο και αφορούν την επόµενη
ή τις επόµενες χρήσεις, καθώς και βέβαια και εκκαθαρισµένα έσοδα που
αφορούν την κλειόµενη χρήση αλλά δεν εισπράχθηκαν ή δεν χρεώθηκαν
σε προσωπικούς λογαριασµούς µέσα σ' αυτή. Οι καταχωρήσεις αυτές
γίνονται σύµφωνα µε όσα ειδικότερα καθορίζονται στην παραγ. 3.1.307,
όπως ισχύει, του άρθρου 1 του Π.∆. 148/1984 λαµβάνοντας υπόψη και
το άρθρο 8 παραγ. 5ιγ του παρόντος. Ο λογαριασµός Ζ-2 αναλύεται στο
προσάρτηµα χωριστά για τις πρωτασφαλίσεις ζωής, για τις
πρωτασφαλίσεις λοιπών ζηµιών και την πρωτασφάλιση αστικής ευθύνης
αυτοκινήτων.

Άρθρον 68
(άρθρα 19, 20 και 21 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

1.-  Στις κατηγορίες του παθητικού Α-I "Κεφάλαιο", Α-Ι-ΙΙ "∆ιαφορές
αναπροσαρµογής" και Α-IV "Αποθεµατικά κεφάλαια" περιλαµβάνονται οι
επιµέρους λογαριασµοί που αναφέρονται στις παραγράφους 3.1.401 και
3.1.402, όπως ισχύουν, του άρθρου 1 του Π∆ 148/1984, στις οποίες



146

καθορίζεται και το περιεχόµενο των λογαριασµών αυτών.

2.-   Στη κατηγορία του παθητικού Α - ΙΙ- 2 "∆ιαφορά από έκδοση οµολογιών
υπέρ το άρτιο" καταχωρείται η διαφορά που προκύπτει στην περίπτωση
εκδόσεως και διαθέσεως οµολογιών σε τιµή µεγαλύτερη της ονοµαστικής
τους αξίας και εισπράξεως ποσού µεγαλύτερου εκείνου της εξοφλήσεώς
τους στην ονοµαστική τους αξία.

3.-  Στην κατηγορία του παθητικού Β "Μειωµένης εξασφαλίσεως στοιχεία
παθητικού" καταχωρούνται οι υποχρεώσεις και τα δάνεια για τις οποίες,
από σχετική σύµβαση, προβλέπεται ότι στην περίπτωση εκκαθάρισης ή
πτώχευσης της ασφαλιστικής επιχείρησης, συγκεκριµένα εξ οφειλών
δικαιώµατα, είτε αντιπροσωπεύονται µε παραστατικούς τίτλους είτε όχι,
πρέπει να ασκηθούν µόνο µετά την άσκηση των δικαιωµάτων των άλλων
πιστωτών. Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται και τα ποσά σύµφωνα
µε το άρθρο 17α [παραγ. 3 εδαφ. η και 4 εδαφ. γ (εκτός οµολογιακών
δανείων)] του παρόντος.

4.-   Στο προσάρτηµα αναφέρονται τα ποσά των λογαριασµών Ζ-ΙΙΙ-1 και Ζ-
ΙΙΙ-2 του παθητικού που αφορούν σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις και σε
συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, όταν τα οµολογιακά δάνεια
δεν έχουν συναφθεί µε δηµόσια εγγραφή.

Άρθρον 69
(άρθρα 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

1.-  Οι διατάξεις του άρθρου 42ε παραγ. 14 του Κωδ. Ν. 2190/1920
εφαρµόζονται για τις ασφαλιστικές (τεχνικές) προβλέψεις (τεχνικά
αποθέµατα), µε την επιφύλαξη των εποµένων παραγράφων του
παρόντος άρθρου και των άρθρων 70 παραγρ. 1, 72 παραγρ. ΙΒ, 73
(παραγρ. 3) και 74 του παρόντος.

2.-   Για το περιεχόµενο των λογαριασµών της κατηγορίας του παθητικού Γ
"Ασφαλιστικές (τεχνικές) προβλέψεις" εφαρµόζονται οι παραγρ. 3.1.407
και 3.1.408, όπως ισχύουν, του άρθρου 1 του Π.∆. 148/1984 σε
συνδυασµό µε τα άρθρα 7 και 74 του παρόντος, καθώς και οι παράγ. 3,
4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

3.- α) Στους λογαριασµούς Γ-ΙΙ-6 "Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
ασφαλίσεων ζηµιών" και Γ-I-5 "Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις
ασφαλίσεων ζωής" (κλάδοι Ι3, IV2 του άρθρου 13 παραγ. 2 του
παρόντος) καταχωρούνται και τα επιπλέον των µη δεδουλευµένων
ασφαλίστρων ποσά ("προβλέψεις για κινδύνους σε ισχύ") για την
κάλυψη των κινδύνων που έχει αναλάβει να καλύψει η ασφαλιστική
επιχείρηση µετά το πέρας της χρήσης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να
αντεπεξέλθει σε όλα τα αιτήµατα αποζηµιώσεων και στις δαπάνες που
σχετίζονται µε τα ισχύοντα ασφαλιστήρια συµβόλαια και που
υπερβαίνουν τα σχετικά µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα, λαµβάνοντας
υπόψη και τα εισπρακτέα ασφάλιστρα επί των εν λόγω συµβολαίων.
Επίσης στον λογαριασµό Γ-I-5 καταχωρείται και η τεχνική πρόβλεψη
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παραγ. 2 Βστ του παρόντος. Οι ανωτέρω
προβλέψεις αναλύονται στο προσάρτηµα.
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β) Οι "Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής",
στις οποίες περιλαµβάνονται και οι προβλέψεις εξόδων της παραγ. 2
περιπτ. Βα δεύτερη πρόταση του άρθρου 7 του παρόντος,
καταχωρούνται στον λογαριασµό Γ- I -1 "Μαθηµατικές προβλέψεις".
Στο προσάρτηµα αναφέρονται οι "Προβλέψεις για µη δεδουλευµένα
ασφάλιστρα" των κλάδων Ι3 και IV2 του άρθρου 13 παραγ. 2 του
παρόντος.

γ) Η Τεχνική πρόβλεψη του άρθρου 7 παραγ. 2Αε (µαθηµατικά
αποθέµατα γήρατος) καταχωρείται στο λογαριασµό Γ-ΙΙ-1 και
αναφέρεται στο προσάρτηµα.

4.-  Στο λογαριασµό Γ-I-3 "Προβλέψεις για συµµετοχές στα κέρδη και για
επιστροφές" (ασφαλίσεων ζωής) καταχωρούνται τα ποσά σύµφωνα µε
τα άρθρα 7 (παραγ. 2Βε) και 12 του παρόντος. Στο λογαριασµό Γ-ΙΙ-4
καταχωρούνται οι ανάλογες προβλέψεις για τις ασφαλίσεις ζηµιών
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

5.- Οι λογαριασµοί Γ-Ι-4 "Εξισωτικές (εξισορροπητικές) προβλέψεις"
(ασφαλίσεων ζωής) και Γ-ΙΙ-5 "Εξισωτικές (εξισορροπητικές) προβλέψεις
ασφαλίσεων ζηµιών" περιλαµβάνουν όλες τις προβλέψεις που
απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για την εξίσωση των
διακυµάνσεων του ποσοστού ζηµιών κατά τα επόµενα έτη ή για την
κάλυψη των ειδικών κινδύνων. Στον λογαριασµό Γ-ΙΙ-5 καταχωρείται και
η τεχνική πρόβλεψη του άρθρου 7 παραγ. 2Αδ του παρόντος.

6. α) Οι τεχνικές προβλέψεις των αντασφαλιστικών αναλήψεων υπολογίζονται
σύµφωνα µε τις αντασφαλιστικές συµβάσεις ή την αντασφαλιστική
πρακτική και καταχωρούνται ανάλογα στους αντίστοιχους λογαριασµούς
των τεχνικών προβλέψεων του παθητικού, ή στους υπολογαριασµούς
τεχνικών προβλέψεων του λογαριασµού Ζ-ΙΙ-1 του παθητικού
"Αντασφαλιζόµενοι" (πίστωση λογ. 32) όταν η ασφαλιστική επιχείρηση
ασκεί πρωτασφάλιση και αντασφάλιση.

    β) Στο προσάρτηµα αναλύονται οι τεχνικές προβλέψεις, που αντιστοιχούν
στις αντασφαλιστικές αναλήψεις, κατά κατηγορία τεχνικών προβλέψεων
(όπως λογαριασµοί Γ-I-1 έως Γ-I-5 και Γ-ΙΙ-1 έως Γ-ΙΙ-6), όταν η
ασφαλιστική επιχείρηση ασκεί πρωτασφάλιση και αντασφάλιση.

Άρθρον 70
(άρθρα 31 και 32 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

1.-   Στη κατηγορία του παθητικού ∆ "Ασφαλιστικές (µαθηµατικές) προβλέψεις
ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισµένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο"
περιλαµβάνονται οι τεχνικές προβλέψεις (Μαθηµατικά αποθέµατα), οι
προοριζόµενες για την κάλυψη των αναλήψεων υποχρεώσεων που
συνδέονται µε επενδύσεις, στα πλαίσια των συµβάσεων ασφαλίσεων
ζωής, των οποίων η αξία ή η απόδοση καθορίζεται σε συνάρτηση µε
επενδύσεις, για τις οποίες τον επενδυτικό κίνδυνο φέρει ο
ασφαλιζόµενος, ή σε συνάρτηση µε δείκτη. Στην κατηγορία αυτή
περιλαµβάνονται και οι τεχνικές προβλέψεις που αντιπροσωπεύουν τις
αναλήψεις υποχρεώσεων του οργανωτή της τοντίνας έναντι των µελών
της ένωσης τοντίνας.
Οι ενδεχόµενες τεχνικές προβλέψεις, οι προοριζόµενες ενδεχοµένως, για
την κάλυψη των κινδύνων θνησιµότητας, των διοικητικών εξόδων ή
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άλλων κινδύνων (όπως είναι οι εγγυηµένες παροχές κατά τη λήξη ή οι
εγγυηµένες αξίες εξαγοράς), καταχωρούνται στον λογαριασµό Γ-I-1
"Μαθηµατικές προβλέψεις".

2.-   Στον ισολογισµό µιας ασφαλιστικής επιχείρησης, που παρέχει (εκχωρεί)
αντασφάλιση, η κατηγορία του παθητικού ΣΤ "Ληφθείσες εγγυήσεις από
αντασφαλιστές" περιλαµβάνει τα ποσά που έχουν καταθέσει άλλες
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή παρακρατούνται από άλλες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, βάσει συµβολαίων αντασφάλισης. Τα ποσά αυτά δεν
επιτρέπεται να συµψηφίζονται µε άλλες οφειλές ή απαιτήσεις έναντι των
εν λόγω επιχειρήσεων.
Σε περίπτωση που στην ασφαλιστική επιχείρηση, που παρέχει (εκχωρεί)
αντασφάλιση, έχουν κατατεθεί τίτλοι, οι οποίοι της έχουν µεταβιβαστεί
κατά κυριότητα, η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει το ποσό που οφείλεται
από την εκχωρούσα (αντασφαλιζόµενη) επιχείρηση δυνάµει της
παρακαταθήκης".

«Τµήµα ΙV

∆οµή και διάρθρωση των λογαριασµών εκµεταλλεύσεως και
αποτελεσµάτων χρήσεως καθώς και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων»

Άρθρον 71
(άρθρα 33 και 34 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

1.- Ο "Λογαριασµός εκµεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζωής" καταρτίζεται
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παραγ. 4.402, όπως ισχύει, του άρθρου 1
του Π.∆. 148/1984, σε συνδυασµό µε όσα ορίζονται στις παραγ. 4.400
και 4.401 όπως ισχύει, του άρθρου 1 του ιδίου Π.∆.

2.-  Ο "Λογαριασµός εκµεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζηµιών" καταρτίζεται
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παραγ. 4.502, όπως ισχύει, του άρθρου 1
του Π.∆. 148/1984, σε συνδυασµό µε όσα ορίζονται στις παραγ. 4.500
και 4.501 όπως ισχύει, του άρθρου 1 του ιδίου Π∆.

3.-  Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
περιλαµβάνουν, πέραν των προβλεποµένων στο άρθρο 42α παραγ. 1 του
Κωδ. Ν. 2190/1920, και τις εξής οικονοµικές καταστάσεις :
α) την κατάσταση του "Λογαριασµού εκµεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζωής"
β) την κατάσταση του "Λογαριασµού εκµεταλλεύσεως ασφαλίσεων
ζηµιών", εκτός του "Λογαριασµού εκµεταλλεύσεως κλάδου αστικής
ευθύνης αυτοκινήτων".

γ) την κατάσταση του "Λογαριασµού εκµεταλλεύσεως κλάδου αστικής
ευθύνης αυτοκινήτων", ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε το
υπόδειγµα της παραγ. 4.502, όπως ισχύει, του άρθρου 1 του Π∆
148/1984 σε συνδυασµό µε όσα ορίζονται στις Παραγ. 4.700 και
4.701 όπως ισχύει, του άρθρου 1 του ιδίου Π.∆.

Η δηµοσιότητα των ανωτέρω ετησίων οικονοµικών καταστάσεων των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 78 του παρόντος.

4.-  Ο "Λογαριασµός αποτελέσµατα χρήσεως" καταρτίζεται σύµφωνα µε το
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υπόδειγµα της παραγ. 4.202, όπως ισχύει, του άρθρου 1 του Π.∆.
148/1984, σε συνδυασµό µε όσα ορίζονται στις παραγ. 4.200 και 4.201
του άρθρου 1 του ιδίου Π.∆.

5.-   Ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων χρήσεως" καταρτίζεται σύµφωνα
µε το υπόδειγµα της παραγ. 4.302, όπως ισχύει, του άρθρου 1 του Π∆
148/1984, σε συνδυασµό µε όσα ορίζονται στις παραγ. 4.300 και 4.301
του άρθρου 1 του ιδίου Π∆.

6.-  Οι επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα είναι αποκλειστικά η
αντασφάλιση, µπορούν να χρησιµοποιούν τον λογαριασµό
εκµεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζηµιών για το σύνολο των πράξεών τους."

«Τµήµα V

Ειδικές διατάξεις για ορισµένους λογαριασµούς των υποδειγµάτων
αποτελεσµάτων εκµεταλλεύσεως και χρήσεως του άρθρου 71»

Άρθρον 72
(άρθρα 35 έως 44 και 63 παραγ. 1 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

(άρθρα 43 της Οδηγίας 92/96/ΕΟΚ και 44 της Οδηγίας 92/94/ΕΟΚ)

1.-    Για το Περιεχόµενο των λογαριασµών και κονδυλίων των υποδειγµάτων
:
- "Λογαριασµός εκµεταλλεύσεως ασφαλίσεως ζωής"
- "Λογαριασµός εκµεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζηµιών"
- "Λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως"
- "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων",

        στα οποία παραπέµπει το προηγούµενο άρθρο 71, εφαρµόζονται
αντίστοιχα, για κάθε λογαριασµό τους, οι διατάξεις του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Π.∆. 148/1984), όπως
ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις κάτωθι διατάξεις:
Α.- Οι λογαριασµοί εκµεταλλεύσεως των κλάδων ασφάλισης,

καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 13 (παραγ. 1Α και 2) του
παρόντος σε συνδυασµό µε τις παραγράφους 4.700, και 4.701 και
4.702 όπως ισχύουν, του άρθρου 1 του Π.∆. 148/1984, µε την
επιφύλαξη του άρθρου 71 παραγ. 3 εδαφ. γ.

Β.- ∆ηµιουργείται λογαριασµός "Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες
επενδύσεων", ο οποίος χρησιµοποιείται αποκλειστικά στην
λειτουργία των Λογαριασµών εκµεταλλεύσεως των κλάδων ΙΙΙ και V
στις ασφαλίσεις ζωής (ασφαλίσεις ζωής που οι ασφαλισµένοι φέρουν
τον επενδυτικό κίνδυνο) σε συνδυασµό µε τον λογαριασµό 64.40
του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.∆. 148/1984 όπως ισχύει), για
την εφαρµογή του άρθρου 73 παραγ. 3 του Παρόντος. Ο ανωτέρω
λογαριασµός εµφανίζεται και στον λογαριασµό εκµεταλλεύσεως
ασφαλίσεων ζωής. Επίσης στο προσάρτηµα αναφέρεται το
χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού 64.40.

2.-   Η διαφορά µεταξύ των ποσών κλειόµενης και προηγούµενης χρήσεως
των µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 36.02 έως 36.06 του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Π.∆.
148/1984 όπως ισχύει), που περιλαµβάνουν τις µεταφερόµενες στην
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επόµενη χρήση προµήθειες και τα λοιπά έξοδα παραγωγής και
εµφανίζονται στον λογαριασµό Ζ-2 του ενεργητικού του ισολογισµού,
καταχωρείται στο προσάρτηµα".

«Τµήµα VΙ

Κανόνες αποτιµήσεως

Άρθρον 73
(άρθρα 45 έως και 55 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

1.-  Για την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεών τους, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43, όπως
ισχύει, του Κωδ. Ν. 2190/1920 και του άρθρου 28 του Π.∆. 186/1992
"Κ.Β.Σ." (Α' 84).

2.-   Στο προσάρτηµα παρατίθεται πίνακας, ο οποίος περιλαµβάνει την αξία
κτήσεως των επενδύσεων σε ακίνητα και σε τίτλους κινητών αξιών, για
τις κατηγορίες του ενεργητικού του ισολογισµού Γ-I-1, Γ-I-2, Γ-ΙΙ, Γ-ΙΙΙ-
1, Γ-ΙΙΙ-2, Γ-ΙΙΙ-3, Γ-ΙΙΙ-7, την τρέχουσα αξία τους, καθώς και την αξία
στην οποία έγινε η αποτίµησή τους, σύµφωνα µε την παραγ. 1 του
παρόντος άρθρου.
Κάτω από τον πιο πάνω πίνακα εξηγείται ο τρόπος υπολογισµού της
τρέχουσας αξίας κάθε κατηγορίας επενδύσεων του πίνακα αυτού.

3.-  Ειδικά τα περιουσιακά στοιχεία της κατηγορίας του ενεργητικού ∆
"Επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων ζωής που φέρουν τον
επενδυτικό κίνδυνο" αποτιµώνται στην τρέχουσα αξία τους κατά την
ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. Η δε προκύπτουσα διαφορά
αυξοµειώνει ανάλογα τον λογαριασµό του παθητικού ∆ "Ασφαλιστικές
(µαθηµατικές) προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισµένοι
φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο" (Μαθηµατικά αποθέµατα). Στο
προσάρτηµα εµφανίζεται η αξία κτήσεως των ανωτέρω επενδύσεων κατά
κατηγορία.

Ν. 3487/06                                               Άρθρον 73α
Αρ.4, παρ. 4

1.-   Όταν το Ενεργητικό και το Παθητικό αποτιµώνται σύµφωνα µε το άρθρο
43γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2
έως 6 του παρόντος άρθρου.

2.-   Οι επενδύσεις που παρουσιάζονται ως στοιχεία του Ενεργητικού στη θέση
∆ εµφανίζονται µε την εύλογη αξία τους.
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3.-   Όταν οι επενδύσεις εµφανίζονται µε την τιµή κτήσης, η εύλογη αξία τους
γνωστοποιείται στο Προσάρτηµα των λογαριασµών.

4.-   Όταν οι επενδύσεις εµφανίζονται µε την εύλογη αξία τους, η τιµή κτήσης
γνωστοποιείται στο Προσάρτηµα των λογαριασµών.

5.-   Σε όλες τις επενδύσεις οι οποίες περιλαµβάνονται σε θέση που φέρει
αραβικούς αριθµούς ή παρουσιάζονται ως στοιχεία του Ενεργητικού στη
θέση Γ σηµείο Ι, εφαρµόζεται η ίδια µέθοδος αποτίµησης. Από την
υποχρέωση αυτή επιτρέπονται παρεκκλίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι
κάθε παρέκκλιση θα αιτιολογείται στο Προσάρτηµα.

6.-  Η µέθοδος ή οι µέθοδοι που εφαρµόζονται σε κάθε θέση επενδύσεων
πρέπει να αναφέρονται στο Προσάρτηµα των λογαριασµών µαζί µε τα
κατ’ αυτόν τον τρόπο καθορισθέντα ποσά.

Άρθρον 74
(άρθρα 56 έως και 62 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

Οι µέθοδοι υπολογισµού, των περιλαµβανοµένων στις κατηγορίες Γ και ∆ του
παθητικού επιµέρους ασφαλιστικών (τεχνικών) προβλέψεων, καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 5, 6, και 7 του άρθρου 7 του παρόντος".

«Τµήµα VΙΙ

Περιεχόµενο του προσαρτήµατος

Άρθρον 75
(άρθρο 63 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

Αντί για τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 43α παραγ. 1 περιπτ. η'
του Κωδ. Ν. 2190/1920, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να παραθέτουν
στο προσάρτηµα τα ακόλουθα στοιχεία:

I.-  ‘Οσον αφορά στις ασφαλίσεις ζηµιών, το προσάρτηµα πρέπει να αναφέρει :
1) τα εγγεγραµµένα ακαθάριστα ασφάλιστρα,
2) τα δεδουλευµένα ακαθάριστα ασφάλιστρα,
3) τις ακαθάριστες ασφαλιστικές αποζηµιώσεις,
4) τα έξοδα εκµετάλλευσης,
5) το υπόλοιπο της αντασφάλισης.

Τα ποσά αυτά πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για τη δραστηριότητα
της πρωτασφάλισης και για αυτή της αντασφάλισης, εφόσον τα
αναληφθέντα αντασφάλιστρα ανέρχονται στο 10% τουλάχιστον του
συνολικού ποσού των εγγεγραµµένων ακαθαρίστων ασφαλίστρων και,
όσον αφορά την πρωτασφάλιση, αναφέρονται ξεχωριστά για τους
ακόλουθους κλάδους, λαµβάνοντας υπόψη τα άρθρα 71 παραγ. 3, 72
(παραγ.1Α) και 13 παραγ. 1Α του παρόντος :
- ατυχήµατος και ασθένειας (υγείας) [κλάδοι ασφάλισης 1 και 2]
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- αυτοκινήτων (εκτός αστικής ευθύνης) και σιδηροδρόµων (κλάδοι
ασφάλισης 3 και 4 )

- πλοίων και αεροσκαφών (κλάδοι ασφάλισης 5, 6, 11 και 12)
- µεταφορών (κλάδος ασφάλισης 7)
- πυρκαγιάς και λοιπών ζηµιών (κλάδοι ασφάλισης 8 και 9)
- γενικής αστικής ευθύνης (κλάδος ασφάλισης 13)
- πιστώσεων και εγγυήσεων (κλάδοι ασφάλισης 14 και 15)
- νοµικής προστασίας (κλάδος ασφάλισης 17)
- βοήθειας (κλάδος ασφάλισης 18)
- διαφόρων χρηµατικών απωλειών (διαφόρων κινδύνων) [κλάδος
ασφάλισης 16].

Η κατανοµή κατά οµάδα κλάδων, όσον αφορά την πρωτασφάλιση, ∆εν
απαιτείται όταν το ποσόν των εγγεγραµµένων ακαθαρίστων ασφαλίστρων
πρωτασφάλισης για την εν λόγω οµάδα δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια
ΕΥΡΩ. Πάντως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν οπωσδήποτε να
αναφέρουν τα ποσά τα σχετικά µε τις τρεις σηµαντικότερες οµάδες
κλάδων της δραστηριότητάς τους.

ΙΙ.    ‘Οσον αφορά στις ασφαλίσεις ζωής, το προσάρτηµα πρέπει να αναφέρει :

1.- Τα εγγεγραµµένα ακαθάριστα ασφάλιστρα, ξεχωριστά για την
πρωτασφάλιση και την αναληφθείσα αντασφάλιση, εφόσον τα
αναληφθέντα αντασφάλιστρα ανέρχονται στο 10% τουλάχιστον του
συνόλου των εγγεγραµµένων ακαθαρίστων ασφαλίστρων και, όσον
αφορά την πρωτασφάλιση, αναφέρονται ξεχωριστά για τις ακόλουθες
κατηγορίες :
α)  i.- ατοµικά ασφάλιστρα,
    ii.- ασφάλιστρα οµαδικών ασφαλιστικών συµβάσεων,
β)  i.- περιοδικά ασφάλιστρα,
    ii.- εφάπαξ ασφάλιστρα,
γ)  i.- ασφάλιστρα για συµβάσεις χωρίς συµµετοχή στα κέρδη,
    ii.- ασφάλιστρα για συµβάσεις µε συµµετοχή στα κέρδη,
   iii.- ασφάλιστρα για συµβάσεις στην περίπτωση που τον επενδυτικό
        κίνδυνο τον φέρουν οι αντισυµβαλλόµενοι (ασφαλισµένοι).
∆εν είναι αναγκαίο να αναφέρεται το ποσό που αντιστοιχεί σε
οποιαδήποτε από τις κατηγορίες α), β) και γ), εφόσον δεν υπερβαίνει
το 10% του συνόλου των εγγεγραµµένων ακαθαρίστων ασφαλίστρων
πρωτασφάλισης.

2.- Το υπόλοιπο της αντασφάλισης.

ΙΙΙ.-  Στις περιπτώσεις του άρθρου 71 παραγ. 6 του παρόντος, το προσάρτηµα
πρέπει να αναφέρει τα εγγεγραµµένα µικτά (ακαθάριστα) ασφάλιστρα,
ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις ζηµιών και για τις ασφαλίσεις ζωής.

IV.-  Σε όλες τις περιπτώσεις, το προσάρτηµα πρέπει να αναφέρει το σύνολο
των εγγεγραµµένων ακαθαρίστων ασφαλίστρων πρωτασφάλισης που
προκύπτουν από τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί από την ασφαλιστική
επιχείρηση:
- στο κράτος µέλος της έδρας της,
- στα άλλα κράτη µέλη,
- σε άλλες χώρες.
Εξυπακούεται ότι η αναφορά των αντίστοιχων ποσών δεν είναι αναγκαία
στην περίπτωση που δεν υπερβαίνουν το 5% του συνολικού ποσού των
εγγεγραµµένων ακαθαρίστων ασφαλίστρων.
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Άρθρον 76
(άρθρο 64 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

1.-  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να αναφέρουν λεπτοµερώς στο
προσάρτηµα τις προµήθειες, για τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης,
που καταχωρήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσεως. Η υποχρέωση αυτή
αφορά προµήθειες οποιασδήποτε µορφής και ιδίως προµήθειες σύναψης,
ανανέωσης, είσπραξης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

2.-  Επιπροσθέτως στο προσάρτηµα, εκτός των όσων προβλέπονται στην
προηγούµενη παράγραφο, στο προηγούµενο άρθρο 75 και στα άρθρα
42α παραγ. 3, 42β (παραγ. 1, 2, 4 και 5), 42ε (παραγ. 8, 14 και 15) και
43 του Κωδ. Ν. 2190/1920, παρατίθενται και οι πληροφορίες και
εξηγήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 43α (παραγ.
1, περιπτ. Α' - ζ' και θ'- ιζ') του Κωδ. Ν. 2190/1920, καθώς και των
άρθρων 7 (παραγ. 2Αγ, 2Βγ και 2Βε), 8 παραγ. 8, 17α [παραγ. 3 (η, θ)],
62 παραγ. 2, 66 (παραγ. 4, 6 και 7), 67 (παραγ. 2, 3), 68 παραγ. 4, 69
[παραγ. 3 (α, β, γ) και 6β], 72 (παραγ. 1Β και 2) και 73 (παραγ. 2 και 3)
του παρόντος νόµου, σε συνδυασµό µε την παραγ. 4.801, όπως ισχύει,
του άρθρου 1 του Π.∆. 148/1984.

3.- Στο προσάρτηµα οι πληροφορίες και οι επεξηγήσεις παρατίθενται
οµαδοποιηµένες, σύµφωνα µε τη σειρά των κατηγοριών και
λογαριασµών των υποδειγµάτων των οικονοµικών καταστάσεων των
παραγ. 4.103, 4.402, 4.502, 4.202 και 4.302, όπως ισχύουν, του άρθρου
1 του Π.∆. 148/1984".

«Τµήµα VΙΙ

Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (ενοποιηµένοι λογαριασµοί)
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Άρθρον 77
(άρθρα 65 έως και 66 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

1.-  Για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
(ενοποιηµένων λογαριασµών) και της ενοποιηµένης εκθέσεως
διαχειρίσεως των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 90 έως και 109 του Κωδ. Ν. 2190/1920, που προστέθηκαν
σ' αυτόν µε το άρθρο 18 του Π.∆. 498/1984 (Α' 236), εφόσον στις
επόµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ορίζεται διαφορετικά.

2.-   Οι διατάξεις των άρθρων 90 ( παραγ. 2 εδαφ. γ') και 92 του Κωδ. Ν.
2190/1920 δεν εφαρµόζονται. Οι διατάξεις του άρθρου 111 παραγ. 3 του
Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αναριθµήθηκε σε άρθρο 132 µε το άρθρο 5
του ΠΕ 367/1994 (Α' 125), εφαρµόζονται κατά το µέτρο που δεν
τροποποιούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

3.-   Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν
συνδέονται κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 90 παραγ. 1
Κωδ. Ν. 2190/1920, αλλά τελούν υπό ενιαία διεύθυνση, χωρίς αυτό να
προβλέπεται από σύµβαση ή ρήτρα του καταστατικού, εφαρµόζονται οι
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διατάξεις του άρθρου 96 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Το ίδιο ισχύει και στην
περίπτωση που η ενιαία διεύθυνση έχει την µορφή σηµαντικών και
βιώσιµων αντασφαλιστικών δεσµών.

4.-    Οι διατάξεις του άρθρου 104 παραγ. 3 περιπτ. γ του Κωδ. Ν. 2190/1920
δεν εφαρµόζονται, όταν τα εκεί αναφερόµενα κέρδη ή ζηµίες έχουν
προκύψει από συναλλαγές που έχουν γίνει σύµφωνα µε τις συνήθεις
συνθήκες της αγοράς και έχουν δηµιουργηθεί δικαιώµατα υπέρ των
ασφαλισµένων. Για την παρέκκλιση αυτή γίνεται σχετική µνεία στο
ενοποιηµένο προσάρτηµα.

5.-  Το άρθρο 104 παραγ. 8 του Κωδ. Ν. 2190/1920 εφαρµόζεται υπό την
προϋπόθεση ότι η ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού µιας
επιχείρησης, που Περιλαµβάνεται στην ενοποίηση, δεν προηγείται άνω
των έξι µηνών της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των ενοποιηµένων
λογαριασµών.

6.-    Οι διατάξεις του άρθρου 105 του Κωδ. Ν. 2190/1920 δεν εφαρµόζεται
για τα στοιχεία του παθητικού τα οποία έχουν αποτιµηθεί από τις
επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην ενοποίηση κατ' εφαρµογή ειδικών
ασφαλιστικών διατάξεων, ούτε και για τα στοιχεία του ενεργητικού οι
διακυµάνσεις της αξίας των οποίων επηρεάζουν δικαιώµατα των
ασφαλισµένων ή γεννούν τέτοια δικαιώµατα. Η χρήση της παρέκκλισης
αυτής πρέπει να αναφέρεται στο προσάρτηµα των ενοποιηµένων
λογαριασµών".

«Τµήµα ΙΧ

∆ηµοσιότητα

Άρθρον 78
(άρθρο 68 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

1.-  Η δηµοσιότητα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 7β (παραγ. 1 και 12) και 43β παραγ. 5 του Κωδ. Ν.
2190/1920.

2.-  Για τη δηµοσιότητα των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
(ενοποιηµένων λογαριασµών) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 109 του Κωδ. Ν.
2190/1920".
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Ν. 3746/09 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ Ι : ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 79

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική
νοµοθεσία της Οδηγίας 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 (ΕΕ L 323 της 9.12.2005) σχετικά µε
τις αντασφαλίσεις και την τροποποίηση των Οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, καθώς και των Οδηγιών 98/78/ΕΚ και 2002/83/ΕΚ και η
ρύθµιση της ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων αντασφάλισης στην
Ελλάδα.

Άρθρο 80

Ορισµοί

1.    Για τους  σκοπούς εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος και ειδικότερα
του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως :

(α)  «αντασφάλιση», η δραστηριότητα που συνίσταται στην ανάληψη
κινδύνων που εκχωρούνται από ασφαλιστική επιχείρηση ή από µια
άλλη αντασφαλιστική επιχείρηση. Στην περίπτωση της ένωσης
ασφαλιστών, η οποία είναι γνωστή ως Lloyd’s, ως αντασφάλιση
θεωρείται και η δραστηριότητα που συνίσταται στην ανάληψη
κινδύνων εκ µέρους ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης
άλλης από την ένωση ασφαλιστών, η οποία είναι γνωστή ως
Lloyd’s, τους οποίους εκχωρεί οποιοδήποτε µέλος της Lloyd’s . Η
αντασφάλιση διακρίνεται σε αντασφάλιση ζωής, αντασφάλισης
ζηµιών και µικτή αντασφάλιση, η οποία περιλαµβάνει τόσο
αντασφάλιση ζωής όσο και ζηµιών.

β)  «εξαρτηµένη  αντασφαλιστική  επιχείρηση», αντασφαλιστική
επιχείρηση που ανήκει είτε σε χρηµατοπιστωτική επιχείρηση εκτός
των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των οµίλων
ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την έννοια
του παρόντος νόµου είτε σε µη χρηµατοπιστωτική επιχείρηση µε
σκοπό την παροχή αντασφαλιστικής κάλυψης αποκλειστικά για
τους κινδύνους της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων στις οποίες
ανήκει, ή της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων του οµίλου του
οποίου η εξαρτηµένη επιχείρηση είναι µέλος.

γ)   ως «αντασφαλιστική επιχείρηση», κάθε επιχείρηση  που ασκεί
αποκλειστικά δραστηριότητες αντασφάλισης και έχει λάβει άδεια
λειτουργίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 83 του παρόντος
διατάγµατος.
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δ)   «υποκατάστηµα», κάθε πρακτορείο ή υποκατάστηµα  κοινοτικής
αντασφαλιστικής επιχείρησης. Με υποκατάστηµα εξοµοιώνεται κάθε
µόνιµη παρουσία κοινοτικής αντασφαλιστικής επιχείρησης στην
Ελλάδα και ελληνικής αντασφαλιστικής επιχείρησης στο έδαφος
κράτους – µέλους, έστω και αν αυτή η παρουσία δεν έχει τη µορφή
υποκαταστήµατος ή πρακτορείου αλλά υλοποιείται µέσω απλού
γραφείου το οποίο διευθύνεται από το προσωπικό της ίδιας της
επιχείρησης ή από ανεξάρτητο πρόσωπο εντεταλµένο να ενεργεί
µονίµως για την επιχείρηση όπως θα ενεργούσε ένα πρακτορείο.

ε)  «εγκατάσταση», η εταιρική έδρα ή  κάθε υποκατάστηµα
αντασφαλιστικής επιχείρησης, λαµβανοµένης υπόψη της
περίπτωσης δ’ ανωτέρω.

στ)   «κράτος – µέλος καταγωγής», το κράτος µέλος όπου βρίσκεται η
εταιρική έδρα της αντασφαλιστικής επιχείρησης.

ζ)     «κράτος – µέλος του υποκαταστήµατος»,  το  κράτος  µέλος  στο
οποίο βρίσκεται το υποκατάστηµα της αντασφαλιστικής
επιχείρησης.

η)   «κράτος – µέλος υποδοχής», το κράτος – µέλος στο οποίο µια
αντασφαλιστική επιχείρηση έχει υποκατάστηµα ή παρέχει
υπηρεσίες.

θ)   «έλεγχος»,  µία επιχείρηση  θεωρείται  ότι ελέγχει άλλη όταν
συντρέχει µία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 42Ε ή 106 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ.

ι)    «ειδική συµµετοχή», η κατοχή, άµεσα ή έµµεσα σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ποσοστού
τουλάχιστον 10% του µετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων
ψήφου µιας επιχείρησης ως και κάθε άλλη εν τοις πράγµασι
υφιστάµενη δυνατότητα άσκησης ουσιώδους επιρροής στη
διαχείριση της επιχείρησης στην οποία υπάρχει συµµετοχή.

ια)   «µητρική», η µητρική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42Ε
παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ιβ)   «θυγατρική», η θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου
42Ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ιγ)     «στενοί δεσµοί», κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µε :
- «σχέση συµµετοχής», δηλαδή κατοχή, άµεσα ή µέσω ελέγχου,

του 20% ή περισσότερο των δικαιωµάτων ψήφου ή του
κεφαλαίου µιας επιχείρησης.

- «σχέση ελέγχου», δηλαδή σχέση µεταξύ µητρικής και
θυγατρικής επιχείρησης κατά την έννοια της παραγράφου 5
του άρθρου 42Ε ή 106 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ή
παρόµοια σχέση µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού
προσώπου και µιας επιχείρησης.

Κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα συνδέονται µόνιµα µε ένα και το αυτό πρόσωπο µε σχέση
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ελέγχου θεωρείται επίσης ότι συνιστά στενό δεσµό µεταξύ αυτών
των προσώπων.

ιδ)   «αρµόδιες αρχές», οι εθνικές αρχές που είναι εξουσιοδοτηµένες,
δυνάµει νοµοθετικών ή κανονιστικών ρυθµίσεων, να εποπτεύουν
τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

ιε)     «χρηµατοπιστωτική επιχείρηση», ένας των κάτωθι οργανισµών :

i) πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα κατά την έννοια των
οικείων διατάξεων του ν. 3601/2007, όπως ισχύει,

ii) ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση ή
ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου κατά την έννοια των
οικείων διατάξεων του παρόντος διατάγµατος,

iii) εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρεία διαχείρισης
οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, εταιρεία επενδύσεων και
κάθε συναφής χρηµατοοικονοµικός οργανισµός σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις των νόµων 3606/2007 και 3283/2004, όπως
ισχύουν.

iv) Μικτή Χρηµατοοικονοµική Εταιρεία Συµµετοχών κατά την
έννοια του άρθρου 2 παρ. 15 του ν. 3455/2006.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 περίπτωση (α) του παρόντος
άρθρου, η παροχή κάλυψης από αντασφαλιστική επιχείρηση σε ίδρυµα
επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών του ν. 3029/2002, όπως
ισχύει ή της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ, στις περιπτώσεις που το κράτος –
µέλος καταγωγής του ιδρύµατος έχει επιτρέψει τέτοια κάλυψη, θεωρείται
επίσης δραστηριότητα που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
κεφαλαίου.

Άρθρο 81

Πεδίο εφαρµογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται στις ελληνικές
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται στις εργασίες
αντασφαλίσεως εξαγωγικών πιστώσεων για λογαριασµό ή µε την εγγύηση
του Κράτους ή όταν το Κράτος είναι αντασφαλιστής. Επίσης δεν
εφαρµόζονται στην αντασφάλιση που ασκείται ή για την οποία εγγυάται
πλήρως, κυβέρνηση κράτους – µέλους, όταν αυτή ενεργεί για λόγους
ουσιώδους δηµοσίου συµφέροντος, µε την ιδιότητα του αντασφαλιστή
τελευταίου βαθµού περιλαµβανοµένων των περιπτώσεων, όπου ο ρόλος
αυτός απαιτείται από τις συνθήκες της αγοράς, λόγω των οποίων
καθίσταται ανέφικτη η απόκτηση επαρκούς κάλυψης από επιχειρήσεις της
αγοράς.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ : ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑς, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Α∆ΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Άρθρο 82

Άσκηση αντασφάλισης

1. Με εξαίρεση τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, που
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την αρµόδια αρχή
άλλου κράτους – µέλους, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατ’ επάγγελµα
άσκηση αντασφάλισης στην Ελλάδα επιτρέπεται, µόνο εφόσον
διενεργείται από αντασφαλιστικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος κεφαλαίου, ή από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, µόνο όµως
για τον κλάδο για τον οποίον αυτές έχουν αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.

2. Όποιος µε πρόθεση ασκεί αντασφάλιση κατά παράβαση των προβλέψεων
της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται, πλέον των αναφεροµένων
στο παρόν διάταγµα διοικητικών προστίµων, και µε ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον ενός (1) έτους. Σε περίπτωση που η αντασφάλιση ασκείται
από νοµικό πρόσωπο, µε την ποινή του προηγούµενου εδαφίου
τιµωρείται όποιος ασκεί τη διοίκηση ή διαχείριση του νοµικού προσώπου.

Άρθρο 83

Άδεια λειτουργίας και µητρώο αντασφαλιστικών επιχειρήσεων

1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. χορηγεί άδεια λειτουργίας σε αντασφαλιστική επιχείρηση,
εφόσον αυτή έχει την καταστατική της έδρα και την κεντρική διοίκησή
της στην Ελλάδα. Στην άδεια λειτουργίας της µπορεί να γίνεται διάκριση
των αντασφαλιστικών υπηρεσιών, που αυτή µπορεί να παρέχει σε
αντασφαλίσεις ζωής, αντασφαλίσεις ζηµιών και µικτές αντασφαλίσεις.
Αντασφαλιστική επιχείρηση, που έχει αδειοδοτηθεί για αντασφαλίσεις
ζωής ή ζηµιών, µπορεί να υποβάλει αίτηση επέκτασης της άδειάς της για
µικτές αντασφαλίσεις τηρώντας τις προϋποθέσεις του παρόντος
κεφαλαίου.

2. Οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις λειτουργούν είτε µε τη µορφή ανώνυµης
εταιρίας είτε µε τη µορφή αλληλασφαλιστικού συνεταιρισµού του άρθρου
35 παρ.4 του παρόντος διατάγµατος, έχουν δε αµφότεροι ως
αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών αντασφάλισης. Ειδικά οι
ανώνυµες αντασφαλιστικές εταιρείες δύνανται να σωρεύουν στο σκοπό
τους και τη δραστηριότητα της Μικτής Χρηµατοοικονοµικής Εταιρείας
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Συµµετοχών κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 15 του ν. 3455/2006.

3. Στην επωνυµία τους, οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προσδιορίζονται, οι
µεν ανώνυµες εταιρείες ως «Ανώνυµη Αντασφαλιστική Εταιρεία», οι δε
συνεταιρισµοί ως «Αλληλασφαλιστικοί Αντασφαλιστικοί Συνεταιρισµοί».

4. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. τηρεί σύµφωνα µε το άρθρο 50 του παρόντος διατάγµατος
µητρώο αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στο οποίο καταχωρεί τις
εταιρείες και τους συνεταιρισµούς στους οποίους έχει χορηγήσει άδεια
λειτουργίας. Το µητρώο ενηµερώνεται εντός εύλογου χρόνου από την
επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής.

5. Οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να συµµορφώνονται καθ’ όλη
τη διάρκεια της λειτουργίας τους µε τους όρους που τίθενται στο παρόν
διάταγµα και τις αφορούν.

6. Οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν σε κάθε
έντυπο, δηµοσίευση, ανακοίνωση ή διαφήµιση ότι εποπτεύονται από την
ΕΠ.Ε.Ι.Α., καθώς και τον αριθµό της άδειας λειτουργίας τους.

7. Χορηγηθείσα σύµφωνα µε το παρόν άρθρο άδεια λειτουργίας ισχύει για
το σύνολο της Κοινότητας, όπου η αντασφαλιστική επιχείρηση δύναται
να παράσχει υπηρεσίες µε εγκατάσταση ή µε ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον Τίτλο IV του
παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 84

Αρχικό εγγυητικό κεφάλαιο αντασφαλιστικής επιχείρησης

1. Το αρχικό εγγυητικό κεφάλαιο αντασφαλιστικής επιχείρησης, προκειµένου
για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της, ανέρχεται τουλάχιστον σε
τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ.

2. Οι µετοχές των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι ονοµαστικές.

3. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης σε αντασφαλιστική επιχείρηση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις περί ανωνύµων εταιριών ή τη διάταξη της παραγράφου 4
του άρθρου 35 του παρόντος διατάγµατος, απαιτείται να κατατεθεί
προηγουµένως σε ειδικό λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί
στην Ελλάδα το µετοχικό της κεφάλαιο, καθώς και να έχει χορηγηθεί
άδεια λειτουργίας από την ΕΠ.Ε.Ι.Α.

4. Το µετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται τοις µετρητοίς. Μερική καταβολή του
αποκλείεται.



160

Άρθρο 85

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας
Αντασφαλιστικής επιχείρησης

1.  Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. χορηγεί άδεια λειτουργίας µόνον εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του παρόντος κεφαλαίου και ειδικότερα εφόσον :

(α)   έχει  καταβληθεί  σύµφωνα  µε  το  άρθρο 84  του παρόντος
διατάγµατος το αρχικό εγγυητικό κεφάλαιο,

β)    έχει  κριθεί  η  καταλληλότητα  των ιδιοκτητών  (µετόχων)  και
διοικητών της ασφαλιστικής επιχείρησης,

γ)     έχει κριθεί βιώσιµο το πρόγραµµα δραστηριοτήτων της επιχείρησης
δεδοµένης και της οργανωτικής της επάρκειας σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 86 του παρόντος διατάγµατος,

δ)     η αντασφαλιστική επιχείρηση έχει ως αποκλειστικούς σκοπούς τους
αναφερόµενους στο άρθρο 83 παρ. 2 του παρόντος διατάγµατος.

2.    Οι  ιδρυτές  ή οι µέτοχοι της αντασφαλιστικής επιχείρησης παρέχουν όλες
τις πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για να µπορέσει η ΕΠ.Ε.Ι.Α. να
αξιολογήσει ότι η αντασφαλιστική επιχείρηση κατά το χρόνο που θα λάβει
την άδεια λειτουργίας θα πληροί τις προϋποθέσεις για να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

3.   Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ενηµερώνει την αιτούσα επιχείρηση εντός έξι (6) µηνών από
την υποβολή πλήρους αίτησης άδειας λειτουργίας, για τη χορήγηση ή την
αιτιολογηµένη απόρριψη της άδειας.

4.    Με  απόφαση  της ΕΠ.Ε.Ι.Α.  µπορούν  να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και κάθε τεχνικό
θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια.

5.  Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ζητά, πριν  από  τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε
αντασφαλιστική επιχείρηση, τη γνώµη της αρµόδιας αρχής του κράτους –
µέλους καταγωγής, όταν η αιτούσα :
α)     είναι  θυγατρική  χρηµατοπιστωτικής  επιχείρησης  που  έχει λάβει

άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος – µέλος ή

β)   ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ελέγχουν
χρηµατοπιστωτική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε
άλλο κράτος – µέλος.

6.  Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ζητά,  πριν  από τη χορήγηση  άδειας λειτουργίας σε
αντασφαλιστική επιχείρηση, τη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος ή της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όταν η αιτούσα :

α)      είναι   θυγατρική   πιστωτικού   ιδρύµατος,  ΑΕΠΕΥ  ή  ΑΕ∆ΑΚ  που
εδρεύει στην Ελλάδα, ή

β)    είναι  θυγατρική της µητρικής επιχείρησης πιστωτικού ιδρύµατος,
ΑΕΠΕΥ ή ΑΕ∆ΑΚ που εδρεύει στην Ελλάδα, ή
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γ)    ελέγχεται  από τα  ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ελέγχουν
πιστωτικό ίδρυµα, ΑΕΠΕΥ ή ΑΕ∆ΑΚ που εδρεύει στην Ελλάδα.

Άρθρο 86

Πρόγραµµα δραστηριοτήτων και οργανωτικές προϋποθέσεις

1.    Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και κάθε άδειας επέκτασής της σε
µικτές αντασφαλίσεις, η αντασφαλιστική επιχείρηση υποβάλει στην
ΕΠ.Ε.Ι.Α. Πρόγραµµα ∆ραστηριοτήτων και Περίληψη Οργανωτικών
Προϋποθέσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 έως 4 του
παρόντος άρθρου.

2.   Το Πρόγραµµα ∆ραστηριοτήτων περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναλύουν
διεξοδικά :

α)     τη φύση των κινδύνων, τους οποίους η αντασφαλιστική επιχείρηση
προτίθεται να καλύψει,

β)  τα είδη των αντασφαλιστικών ρυθµίσεων στις  οποίες  η
αντασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να πραγµατοποιήσει µε τις
εκχωρούσες επιχειρήσεις,

γ)      τις κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την αντεκχώρηση,

δ)     τα οικονοµικά στοιχεία  που  συγκροτούν  το  ελάχιστο  εγγυητικό
κεφάλαιο,

ε)      τις   προβλέψεις  για   τα  έξοδα   εγκατάστασης  των   διοικητικών
υπηρεσιών και του δικτύου παραγωγής, καθώς και τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα που προορίζονται για την αντιµετώπισή
τους.

3.  Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 2 ανωτέρω, για τις τρεις
πρώτες εταιρικές χρήσεις το Πρόγραµµα ∆ραστηριοτήτων περιλαµβάνει :

α)   προβλέψεις σχετικά µε τα έξοδα διαχείρισης, εκτός των εξόδων
εγκατάστασης, ιδίως τα τρέχοντα γενικά έξοδα και τις προµήθειες,

β)    προβλέψεις  σχετικά  µε  τα  ασφάλιστρα  ή τις εισφορές και τις
αξιώσεις αποζηµίωσης,

γ)     τον προβλεπόµενο ισολογισµό,

δ)   τις προβλέψεις  σχετικά  µε  τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που
προορίζονται να καλύψουν τις αναλήψεις υποχρεώσεων και το
περιθώριο φερεγγυότητας.

4.    Η  Περίληψη  Οργανωτικών  Προϋποθέσεων  περιλαµβάνει  στοιχεία  που
αποδεικνύουν ότι η αντασφαλιστική επιχείρηση σε συνεχή βάση :

α)     εφαρµόζει    κατάλληλες   πολιτικές      και    διαδικασίες   για   να
εξασφαλίζεται επαρκώς η συµµόρφωσή της µε τις υποχρεώσεις,
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αυτή και τα στελέχη της που υπέχει από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος,

β)   καταρτίζει  και  εφαρµόζει  αποτελεσµατικές  οργανωτικές και
διοικητικές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση καταστάσεων
συγκρούσεως συµφερόντων,

γ)   λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ορθή διαχείριση των
αναλαµβανόµενων κινδύνων και τη διατήρηση της φερεγγυότητάς
της,

δ)   λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, όταν αναθέτει σε τρίτους την
εκτέλεση επιχειρησιακών ή ελεγκτικών λειτουργιών ουσιώδους
σηµασίας, ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη επιδείνωση του
λειτουργικού κινδύνου και να µην παραβλάπτεται ουσιωδώς η
ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης ούτε η
δυνατότητα της ΕΠ.Ε.Ι.Α. να εποπτεύει τη συµµόρφωση της
επιχείρησης µε τις υποχρεώσεις της,

ε)  έχει υγιείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, µηχανισµούς
διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου, αποτελεσµατικές
διαδικασίες εκτίµησης των κινδύνων και κατάλληλους µηχανισµούς
ελέγχου και ασφάλειας των συστηµάτων ηλεκτρονικής
επεξεργασίας δεδοµένων.

5.    Κατ’ ελάχιστον γνωστοποιούνται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. τα πρόσωπα του άρθρου
55 του παρόντος διατάγµατος, ήτοι ο Υπεύθυνος ∆ιοίκησης και
∆ιαχείρισης, ο Υπεύθυνος Αναλογιστής, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης
Κινδύνων, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου και ο Υπεύθυνος
Συµµόρφωσης για την Αποφυγή Νοµιµοποίησης εσόδων από Παράνοµες
∆ραστηριότητες, ως και κάθε αλλαγή που επέρχεται στα πρόσωπα εντός
δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσής της.

6.  Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. εξειδικεύονται για τις αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως
5 του παρόντος άρθροου.

Άρθρο 87

Μέτοχοι ασφαλιστικής επιχείρησης µε ειδικές συµµετοχές

1.    Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. χορηγεί άδεια σε αντασφαλιστική επιχείρηση µόνο εφόσον
γνωρίζει την ταυτότητα των άµεσων ή έµµεσων µετόχων, φυσικών ή
νοµικών προσώπων, που κατέχουν ειδικές συµµετοχές, καθώς και το
ύψος των εν λόγω ειδικών συµµετοχών. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δεν χορηγεί άδεια
λειτουργίας εφόσον, εν όψει της ανάγκης να διασφαλισθεί η ορθή και
συνετή διαχείριση της αντασφαλιστικής επιχείρησης, δεν έχει πεισθεί για
την καταλληλότητα των µετόχων που κατέχουν ειδικές συµµετοχές. Εάν
υπάρχουν στενοί δεσµοί µεταξύ της αντασφαλιστικής επιχείρησης και
άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. χορηγεί άδεια
λειτουργίας µόνο εάν οι δεσµοί αυτοί δεν εµποδίζουν την αποτελεσµατική
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άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων.

2.   Η  ΕΠ.Ε.Ι.Α.  δεν  χορηγεί  άδεια,  εάν  οι νοµοθετικές, κανονιστικές ή
διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας που διέπουν ένα ή περισσότερα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τα οποία η αντασφαλιστική επιχείρηση έχει
στενούς δεσµούς ή οι δυσχέρειες που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή
τους, εµποδίζουν την αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών της
καθηκόντων.

3.   Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. εγκρίνει εκ των προτέρων την απόκτηση ή διάθεση ειδικής
συµµετοχής σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή. Κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο το οποίο µεµονωµένα ή σε συνεννόηση µε άλλα πρόσωπα,
προτίθεται :

α)   να αποκτήσει ή να αυξήσει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε
αντασφαλιστική επιχείρηση έτσι ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων
ψήφου που κατέχει να φθάσει ή να υπερβεί το 20%, 1/3 ή 50%
έτσι ώστε η αντασφαλιστική επιχείρηση να καταστεί θυγατρική
του, γνωστοποιεί προηγουµένως εγγράφως στην ΕΠ.Ε.Ι.Α., το
ύψος της συµµετοχής που θα προκύψει από τη σκοπούµενη
συναλλαγή, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σύµφωνα µε την
παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

β)   να παύσει να κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε
αντασφαλιστική επιχείρηση, γνωστοποιεί προηγουµένως εγγράφως
στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. το ύψος της συµµετοχής και την πρόθεσή του να
µειώσει τη συµµετοχή του έτσι ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων
ψήφου που κατέχει να µειωθεί σε λιγότερο από το 20%, 1/3 ή
50%, έτσι ώστε η αντασφαλιστική επιχείρηση να παύσει να είναι
θυγατρική του.

4.    Η  εκτίµηση  της απόκτησης  συµµετοχής  υπόκειται  στην προηγούµενη
διαβούλευση που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 85 του παρόντος
διατάγµατος, εάν το πρόσωπο που αποκτά τη συµµετοχή που αναφέρεται
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι :

α)     χρηµατοπιστωτική επιχείρηση, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε
άλλο κράτος – µέλος,

β)   µητρική χρηµατοπιιστωτικής επιχείρησης, που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας σε άλλο κράτος – µέλος,

γ)   πρόσωπο που ελέγχει χρηµατοπιστωτική επιχείρηση που έχει λάβει
άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος – µέλος.

Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. αναφέρει στην απόφασή της για την έγκριση ειδικής
συµµετοχής τις απόψεις ή επιφυλάξεις, που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο
της διαβούλευσης της παρούσας παραγράφου.

5.  Αντασφαλιστική επιχείρηση, η οποία λαµβάνει γνώση οποιασδήποτε
απόκτησης ή εκχώρησης συµµετοχών στο κεφάλαιό της µε την οποία οι
συµµετοχές σε αυτήν υπερβαίνουν  ή κατέρχονται κάτω από τα όρια του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, ενηµερώνει άµεσα την ΕΠ.Ε.Ι.Α.. Οι
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α., µέχρι τις 31
Ιανουαρίου κάθε έτους, τα ονόµατα των µετόχων που κατείχαν ειδικές
συµµετοχές και τα ποσοστά αυτών των συµµετοχών, κατά τη διάρκεια
του παρελθόντος έτους. Λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων τις
πληροφορίες που ανακοινώνονται στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των
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µετόχων και, προκειµένου περί αντασφαλισιτκών επιχειρήσεων, των
οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε
οργανωµένη αγορά τις δηµοσιοποιήσεις σηµαντικών συµµετοχών των
µετόχων τους.

6.  Εάν η επιρροή των προσώπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ορθή και συνετή
διαχείριση της αντασφαλισιτκής επιχείρησης, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. λαµβάνει
κατάλληλα µέτρα για να τερµατιστεί αυτή η κατάσταση. Τα µέτρα αυτά
περιλαµβάνουν ιδίως την αίτηση λήψης δικαστικών µέτρων, την επιβολή
κυρώσεων κατά διοικητικών στελεχών και µελών του διοικητικού
συµβουλίου ή την αποστολή της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου που
απορρέουν από µετοχές που κατέχουν οι εν λόγω µέτοχοι. Παρόµοια
µέτρα µπορούν να ληφθούν και κατά των προσώπων που δεν
συµµορφώνονται µε την υποχρέωση προηγούµενης ενηµέρωσης σε
περίπτωση απόκτησης ή αύξησης ειδικής συµµετοχής. Σε περίπτωση
απόκτησης συµµετοχής παρά την αντίθετη απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.
ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις που µπορεί να επιβληθούν, είναι
άκυρη η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές τις
µετοχές.

7.  Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να καθορίζεται η περίοδος και η
διαδικασία αξιολόγησης των γνωστοποιήσεων για την έγκριση ειδικής
συµµετοχής που λαµβάνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
αυτού, καθώς και οι σχετικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που
πρέπει να υποβάλλονται από τα πρόσωπα που προτίθενται να
αποκτήσουν ειδική συµµετοχή σε αντασφαλιστική επιχείρηση.

Άρθρο 88

Πρόσωπα που διευθύνουν αντασφαλιστική επιχείρηση

1.   Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της αντασφαλιστικής επιχείρησης
οφείλουν να έχουν τα απαιτούµενα εχέγγυα αξιοπιστίας και πείρας, ώστε
να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της επιχείρησης.

2.   Η  ΕΠ.Ε.Ι.Α. µποεί να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια λειτουργίας ή να
αντιταχθεί σε κάθε µεταβολή της διοίκησης αντασφαλιστικής επιχείρησης,
εάν διατηρεί επιφυλάξεις για την αξιοπιστία και την πείρα των προσώπων
που θα διευθύνουν πραγµατικά την επιχείρηση ή εάν υπάρχουν
αντικειµενικοί και εξακριβώσιµοι λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι η
διοίκηση της ασφαλιστικής επιχείρησης αποτελεί απειλή για την ορθή και
συνετή διαχείρισή της.

3.   Η αντασφαλιστική επιχείρηση γνωστοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην
ΕΠ.Ε.Ι.Α. κάθε µεταβολή στη διοίκησή της και της παρέχει όλες τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να εκτιµήσει η ΕΠ.Ε.Ι.Α., εάν τα νέα
πρόσωπα που διορίζονται στη διοίκηση της επιχείρησης παρέχουν τα
απαιτούµενα εχέγγυα αξιοπιστίας και πείρας. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. θεωρείται ότι
εγκρίνει τη µεταβολή στη διοίκηση αντασφαλιστικής επιχείρησης, εάν δεν
αντιταχθεί σε αυτή εντός ενός (1) µηνός από τη γνωστοποίηση της
µεταβολής.

4.  Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορούν να εξειδικεύονται τα κριτήρια
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καταλληλότητας των µελών του διοικητικού συµβουλίου αντασφαλιστικής
επιχείρησης, καθώς και των λοιπών προσώπων που διευθύνουν τη
δραστηριότητά της.

Άρθρο 89

Οικονοµικές Καταστάσεις και τακτικός έλεγχος
αντασφαλιστικής επιχείρησης

1.  Οι διατάξεις του εντέκατου  κεφαλαίου του παρόντος διατάγµατος
εφαρµόζονται στις αντασφαλιστικές αναλήψεις των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, διέπουν δε αναλογικά εφαρµοζόµενες και τις
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

2.  Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων των αντασφαλιστικών
επιχειρήσεων διενεργείται υποχρεωτικα από ορκωτούς ελεγκτές.

Άρθρο 90

Οικονοµικές απαιτήσεις της αγοράς

Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δεν εξετάζει τη σχετική
αίτηση υπό το πρίσµα των οικονοµικών απαιτήσεων  της αγοράς.

Άρθρο 91

Ανάκληση άδειας λειτουργίας αντασφαλιστικής επιχείρησης

1.   Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας αντασφαλιστικής
επιχείρησης :

(α)  εάν η αντασφαλιστική επιχείρηση δεν κάνει χρήση της άδειας
λειτουργίας εντός δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία
χορήγησής της, παραιτηθεί ρητώς από αυτήν ή παύσει να ασκεί
αντασφάλιση για συνεχόµενο διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών,

(β)  εάν απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς δηλώσεις ή µε
οποιονδήποτε άλλο παράνοµο τρόπο,

(γ)    εάν κρίνει ότι έχουν παύσει να συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις
µε βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας,

(δ)    εάν η αντασφαλιστική επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις των
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για την επάρκεια των ιδίων
κεφαλαίων,

(ε)   εάν η αντασφαλιστική επιχείρηση έχει υποπέσει σε σοβαρές και
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επανειληµµένες παραβάσεις των διατάξεων της ασφαλιστικής
νοµοθεσίας.

2.   Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η ΕΠ.Ε.Ι.Α.
γνωστοποιεί στην αντασφαλιστική επιχείρηση τις διαπιστωθείσες
ελλείψεις ή παραβάσεις, καθώς και την πρόθεσή της να προχωρήσει σε
ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, τάσσοντάς της ταυτόχρονα
προθεσµία, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες από
την παραπάνω γνωστοποίηση, µέσα στην οποία η εταιρία οφείλει να
διατυπώσει τις απόψεις της και να λάβει, όταν συντρέχει περίπτωση, τα
κατάλληλα µέτρα για την παύση των παραβιάσεων ή την άρση των
συνεπειών τους. Μετά την πάροδο της προθεσµίας και αφού λάβει υπόψη
της τις θέσεις της αντασφαλιστικής επιχείρησης και αξιολογήσει τα µέτρα
που έχει λάβει, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποφασίζει οριστικώς.

Άρθρο 92

Μεταβίβαση Χαρτοφυλακίου

Αντασφαλιστική επιχείρηση δύναται, µε απόφαση του ∆.Σ. ή της Γ.Σ. και
ύστερα από έγκριση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, να µεταβιβάσει σε µία ή περισσότερες κοινοτικές και
εποπτευόµενες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις το σύνολο ή
µέρος του χαρτοφυλακίου της, που έχει συναφθεί µε εγκατάσταση ή
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Η µεταβίβαση εγκρίνεται, εφόσον η επιχείρηση
προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση κατέχει το αναγκαίο περιθώριο
φερεγγυότητας, µετά τη γενόµενη µεταβίβαση. Για την έγκριση της
µεταβίβασης, εφαρµόζεται αναλογικά η διαδικασία του άρθρου 59 του
παρόντος διατάγµατος.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Άρθρο 93

Τεχνικά αποθέµατα

1. Οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα, υποχρεούνται να
σχηµατίζουν και να διατηρούν σε συνεχή βάση επαρκή τεχνικά
αποθέµατα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος
διατάγµατος αναλογικά εφαρµοζοµένου, για το σύνολο των
αντασφαλίσεων που συνάπτουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στα άλλα
κράτη – µέλη µέσω υποκαταστηµάτων ή µε καθεστώς ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών. Για τις ασφαλίσεις που συνάπτουν σε τρίτες χώρες
οι ανωτέρω ασφαλιστικές επιχειρήσεις σχηµατίζουν τεχνικά αποθέµατα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν υπόκεινται σε
αντίστοιχη υποχρέωση σχηµατισµού στην τρίτη χώρα.
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2. Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α., µπορεί να εισάγεται υποχρέωση σχηµατισµού
επιπλέον τεχνικών αποθεµάτων, όπως ενδεικτικά καταστροφικών
κινδύνων, εξισορρόπησης του τεχνικού αποτελέσµατος, εγγυήσεων και
διαχειριστικών εξόδων και να καθορίζεται κάθε ειδικό θέµα και αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, όπως ενδεικτικά οι
τεχνικές βάσεις ως και οι αρχές της µεθοδολογίας υπολογισµού επαρκών
τεχνικών αποθεµάτων ασφαλίσεων κατά ζηµιών και ασφαλίσεων ζωής.

Άρθρο 94

Απόθεµα εξισορρόπησης

1. Κάθε αντασφαλιστική επιχείρηση που αντασφαλίζει κινδύνους του
Κλάδου 14 του Κεφαλαίου Α’ της παρ. 1 του άθρου 13 του παρόντος
διατάγµατος («Πιστώσεις») υποχρεούται σε σχηµατισµό, σύµφωνα µε το
προηγούµενο άρθρο του παρόντος διατάγµατος, και κάλυψη, σύµφωνα
µε το επόµενο άρθρο του παρόντος διατάγµατος, αποθέµατος
εξισορρόπησης, µε σκοπό την αντιστάθµιση τυχόν τεχνικής ζηµίας ή
τυχόν ανώτερου του µέσου όρου ποσοστού αξιώσεων αποζηµίωσης σε
αυτόν τον κλάδο κατά τη διάρκεια µιας οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης.

2. Το αποθεµατικό εξισορρόπησης υπολογίζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις
του άρθρου 7 παρ. 2Α(δ) του παρόντος διατάγµατος αναλογικώς
εφαρµοζοµένου.

3. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί µε απόφασή της να επεκτείνει την υποχρέωση
σχηµατισµού αποθέµατος εξισορρόπησης για αντασφαλίσεις κλάδων
κινδύνων πέραν των αντασφαλίσεων πιστώσεων ρυθµίζοντας σχετικά
κάθε ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια τόσο για την επέκταση αυτή
όσο και για την εν γένει εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 95

Επένδυση περιουσιακών στοιχείων τεχνικών
Αποθεµάτων και αποθέµατος εξισορρόπησης

1. Η αντασφαλιστική επιχείρηση επενδύει τα περιουσιακά στοιχεία που
καλύπτουν τα τεχνικά αποθέµατα και το απόθεµα εξισσορρόπησης του
προηγούµενου άρθρου επί τη βάσει των παρακάτω αρχών :

α)    Τα περιουσιακά στοιχεία αντιστοιχούν υποχρεωτικά στο είδος της
αντασφαλιστικής δραστηριότητας. Λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, για
τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, το είδος, το ύψος και η
διάρκεια των αναµενόµενων πληρωµών έναντι αποζηµιώσεων, κατά
τρόπο που να εξασφαλίζεται η επάρκεια, ρευστότητα, ασφάλεια,
ποιότητα, κερδοφορία και ανταπόδοση των επενδύσεων.
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β)     Εξασφαλίζεται µε ευθύνη της αντασφαλιστικής επιχείρησης ότι τα
περιουσιακά στοιχεία, που επιλέγονται προς επένδυση, είναι
διαφοροποιηµένα και αρκούντως διασπαρµένα, καθιστώντας έτσι
την επιχείρηση ικανή να ανταποκρίνεται δεόντως στις µεταβολές
των οικονοµικών συνθηκών, ιδίως στις εξελίξεις των
χρηµατοπιστωτικών αγορών και των αγορών ακινήτων, ή σε
ευρείας κλίµακας καταστροφές. Η αντασφαλιστική επιχείρηση
εκτιµά και υπολογίζει τον αντίκτυπο που µπορεί να έχουν ανώµαλες
συνθήκες αγοράς στα περιουσιακά της στοιχεία και διαφοροποιεί τα
στοιχεία αυτά κατά τρόπον ο οποίος να µειώνει τον ως άνω
αντίκτυπο.

γ)     Η   επένδυση  σε   περιουσιακά   στοιχεία  που  δεν   αποτελούν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά κατά την
έννοια του ν. 3606/2007 και της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ και δεν
αποτελούν µερίδια ΟΣΕΚΑ αδειοδοτηµένου από αρµόδια αρχή
κράτους – µέλους επί τη βάσει του ν. 3283/2004 και της Οδηγίας
85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύουν επιτρέπεται µόνο µε τις προϋποθέσεις
που η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µε σχετική απόφασή της καθορίζει.

δ)     Επενδύσεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα πέραν των προβλεποµένων
στις περιπτώσεις α’ έως γ’ του άρθρου 5 του ν. 3606/2007
επιτρέπονται, µόνο µε τις προϋποθέσεις που η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µε σχετική
απόφασή της καθορίζει επί τη βάσει των εξής αρχών :

δα)  οι επενδύσεις αυτές διενεργούνται αποκλειστικά, είτε για
αντιστάθµιση κινδύνου είτε για διευκόλυνση της
αποτελεσµατικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου,

δβ)  οι επενδύσεις αυτές αποτιµώνται από τις αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις συντηρητικά και πάντοτε επί τη βάσει της
τρέχουσας αξίας των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων
και

δγ)   απαγορεύεται  η  υπέρµετρη  έκθεση  στον  κίνδυνο   που
απορρέει είτε από έναν και µόνο αντισυµβαλλόµενο είτε από
µεγάλη έκθεση σε εν γένει παράγωγα χρηµατοπιστωτικά
µέσα.

ε)  Τα περιουσιακά στοιχεία διαφοροποιούνται δεόντως ώστε να
αποφεύγεται η υπέρµετρη επένδυση σε ένα συγκεκριµένο
περιουσιακό στοιχείο, εκδότη ή όµιλο επιχειρήσεων, η οποία
αυξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο. επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία
του ίδιου εκδότη ή εκδοτών του ίδιου οµίλου δεν εκθέτουν την
επιχείρηση σε υπέρµετρη συγκέντρωση κινδύνου. Το παρόν
στοιχείο ε’ δεν εφαρµόζεται σε επενδύσεις σε κρατικά οµόλογα
κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Κάθε ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου, όπως ενδεικτικά ζητήµατα αποτίµησης των
περιουσιακών στοιχείων, επιβολής ποσοτικών περιορισµών και
περιορισµών ελέγχου και επένδυσης διαθεσίµων του Φορέα Ειδικού
Σκοπού ρυθµίζονται µε απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.
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Άρθρο 96

Υποχρέωση διατήρησης φερεγγυότητας

Κάθε αντασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να συγκροτεί και να διατηρεί
συνεχώς επαρκές διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας ανάλογο προς το
σύνολο των δραστηριοτήτων της, το οποίο αντιστοιχεί στην περιουσία της την
ελεύθερη από κάθε υποχρέωση που δύναται να προβλεφθεί, χωρίς να
συνυπολογίζονται σε αυτή τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία της.

Άρθρο 97

∆ιαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας

Το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας αντασφαλιστικής επιχείρησης
συγκροτείται και διατηρείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3, 4
και 5 του άρθρου 17α του παρόντος διατάγµατος.

Άρθρο 98

Αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας

1. Το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας αντασφαλιστικής επιχείρησης για
τις κατά ζηµιών αντασφαλίσεις της προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις
παραγράφους 2, 6, 7 και 8 του άρθρου 17α του παρόντος διατάγµατος.

2. Το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας αντασφαλιστικής επιχείρησης για
τις αντασφαλίσεις ζωής αυτής προσδιορίζεται ως εξής :

α)     Για τους Κλάδους Ι.1 µε συµµετοχή στα αποθέµατα και Ι.2 της παρ.
2 του άρθρου 13 του παρόντος διατάγµατος, σύµφωνα µε την
περίπτωση α’ της παρ. 9 του άρθρου 17α του παρόντος
διατάγµατος.

β)    Για τους Κλάδους III, VII και VIII της παρ. 2 του άρθρου 13 του
παρόντος διατάγµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παρ. 9
του άρθρου 17α του παρόντος διατάγµατος.

γ)   Για τον Κλάδο VI της παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος
διατάγµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της παρ. 9 του
άρθρου 17α του παρόντος διατάγµατος.

δ)    Για  τους  Κλάδους  και  κινδύνους  Ι.1  χωρίς  συµµετοχή στα
αποθέµατα, Ι.3, IV και V της παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος
διατάγµατος, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 17α του
παρόντος διατάγµατος.

3. Το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας αντασφαλιστικής επιχείρησης
µικτών αντασφαλίσεων υπολογίζεται ξεχωριστά για τις αντασφαλίσεις
ζωής και τις αντασφαλίσεις κατά ζηµιών.
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4. Αντασφαλιστική επιχείρηση, που δεν συµµορφώνεται στις απαιτήσεις του
παρόντος άρθρου, θεωρείται επιχείρηση σε δυσπραγία, υπόκειται δε στις
διαδικασίες του Τίτλου V του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 99

Ύψος κεφαλαίου εγγυήσεων

1. Το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο ανταφαλιστικής επιχείρησης ανέρχεται
σε τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ ή στο τυχόν υψηλότερο ποσό που
αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητάς της,
όπως αυτό έχει διαµορφωθεί επί τη βάσει των προβλέψεων του άρθρου
98 του παρόντος διατάγµατος.

2. Το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο αντασφαλιστικής επιχείρησης
συγκροτείται υποχρεωτικά από τα στοιχεία του άρθρου 17α παράγραφος
3 (i), (ii) και (iii.γ) του παρόντος διατάγµατος.

3. Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. καθορίζονται τα αναπροσαρµοσµένα ποσά των
ελάχιστων εγγυητικών κεφαλαίων, τα οποία διαµορφώνονται µε βάση τις
µεταβολές του Ευρωπαϊκού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή.

Άρθρο 100

Λογιστικά, εποπτικά και στατιστικά στοιχεία

Στις ανταφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 19 του παρόντος διατάγµατος.

ΤΙΤΛΟΣ IV : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 101

Ελεύθερη παροχή αντασφάλισης από ελληνική
και κοινοτική επιχείρηση

1. Ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση, που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας από την αρµόδια αρχή άλλου κράτους – µέλους, µπορεί να
παρέχει ελεύθερα αντασφάλιση στην Ελλάδα χωρίς εγκατάσταση. Κατά
την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, η επιχείρηση οφείλει να
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 112 του παρόντος
διατάγµατος.
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2. Οι ελληνικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, που
επιθυµούν να παράσχουν για πρώτη φορά αντασφάλιση στο έδαφος
άλλου κράτους – µέλους χωρίς εγκατάσταση, ανακοινώνουν στην
ΕΠ.Ε.Ι.Α. :

(α)    το κράτος – µέλος στο οποίο προτίθενται να παράσχουν υπηρεσίες
αντασφάλισης,

(β)  πρόγραµµα δραστηριοτήτων, το οποίο αναφέρει συνοπτικά το
επιχειρηµατικό πλάνο και αναλυτικά στοιχεία για τη
χρηµατοοικονοµική διάρθρωση του εγχειρήµατος (τεχνικά
αποθέµατα, κάλυψη, φερεγγυότητα). Μνεία θα γίνεται και στο
δίκτυο των συνδεδεµένων και  µη ασφαλιστικών διαµεσολαβητών,
που τυχόν θα χρησιµοποιήσει στο άλλο κράτος – µέλος.

3. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. εντός µηνός από τη λήψη των πληροφοριών της
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, τις διαβιβάζει στην
αρµόδια αρχή του κράτους – µέλους υποδοχής. Η ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητα της
αντασφάλισης µετά τη διαβίβαση στην αρµόδια αρχή του κράτους –
µέλους υποδοχής των πληροφοριών αυτών.

4. Σε περίπτωση που ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση σκοπεύει να
επιφέρει µεταβολές στα στοιχεία που είχε ανακοινώσει, βάσει της
παραγράφου 2, γνωστοποιεί τούτο εγγράφως στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. ένα (1)
µήνα τουλάχιστον πριν την επέλευση των µεταβολών. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α.
ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους – µέλους υποδοχής για κάθε
µεταβολή.

5. Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να καθορίζεται η διαδικασία, οι
προθεσµίες και το περιεχόµενο των γνωστοποιήσεων και ανταλλαγής
πληροφοριών του άρθρου αυτού και ρυθµίζεται κάθε άλλο τεχνικό θέµα
και αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 102

Εγκατάσταση υποκαταστήµατος για άσκηση
Αντασφάλισης σε άλλο κράτος - µέλος

1. Ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση που επιθυµεί να εγκαταστήσει
υποκατάστηµα για αντασφαλιστικές δραστηριότητες σε άλλο κράτος –
µέλος γνωστοποιεί προηγουµένως στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. :

(α)   τα  κράτη – µέλη  στο  έδαφος  των  οποίων  προτίθεται  να
εγκαταστήσει υποκατάστηµα,

(β)    πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο οποίο αναφέρεται λεπτοµερώς το
επιχειρηµατικό πλάνο, αναλυτικά στοιχεία για τη
χρηµατοοικονοµική διάρθρωση του εγχειρήµατος (τεχνικά
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αποθέµατα, κάλυψη, φερεγγυότητα), περιγραφή της οργανωτικής
διάρθρωσης του υποκαταστήµατος και του δικτύου των
συνδεδεµένων και µη ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, που τυχόν η
επιχείρηση θα χρησιµοποιήσει στο άλλο κράτος – µέλος,

(γ)    τη διεύθυνση του υποκαταστήµατος στο κράτος – µέλος υποδοχής
από την οποία µπορούν να ζητηθούν έγγραφα,

(δ)    τα ονόµατα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση του
υποκαταστήµατος.

2. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α., εάν δεν έχει λόγους να αµφιβάλλει για την επάρκεια της
διοικητικής οργάνωσης ή της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης γνωστοποιεί στην αρµόδια
αρχή του κράτους – µέλους υποδοχής τις πληροφορίες της παραγράφου
1 εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη τους και ενηµερώνει σχετικά την
επιχείρηση.

3. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α., εάν έχει λόγους να αµφιβάλλει για την επάρκεια της
διοικητικής οργάνωσης ή της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της
επιχείρησης, λαµβανοµένων υπόψη των δραστηριοτήτων που προτίθεται
να ασκήσει στο κράτος – µέλος υποδοχής, µπορεί να αρνηθεί να
γνωστοποιήσει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 στην αρµόδια αρχή
του κράτους – µέλους υποδοχής, αιτιολογώντας τους λόγους της
άρνησής της στην επιχείρηση εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη όλων
των πληροφοριών.

4. Μόλις η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση λάβει σχετική
γνωστοποίηση από την αρµόδια αρχή του κράτους – µέλους υποδοχής, ή
ελλείψει παρόµοιας γνωστοποίησης, το αργότερο εντός δύο (2) µηνών
από την ηµεροµηνία της γνωστοποίησης της παραγράφου 1 από την
ΕΠ.Ε.Ι.Α. το υποκατάστηµα µπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές του
στο κράτος – µέλος υποδοχής.

5. Σε περίπτωση που ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση σκοπεύει να
επιφέρει µεταβολές στα στοιχεία που είχε ανακοινώσει, βάσει της
παραγράφου 1, γνωστοποιεί τούτο εγγράφως στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. ένα (1)
µήνα τουλάχιστον πριν την επέλευση των µεταβολών. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α.
ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους – µέλους υποδοχής για κάθε
µεταβολή.

6. Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να καθορίζεται η διαδικασία, οι
προθεσµίες και το περιεχόµενο των γνωστοποιήσεων και ανταλλαγής
πληροφοριών του άρθρου αυτού και ρυθµίζεται κάθε άλλο τεχνικό θέµα
και αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 103

Παροχή υπηρεσιών και εγκατάσταση υποκαταστήµατος
για άσκηση αντασφάλισης σε τρίτο κράτος

1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να απαγορεύσει σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση την άσκηση αντασφάλισης σε τρίτο, εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή Ε.Ο.Χ., κράτος, εάν, µε βάση τα στοιχεία που υποβάλλει
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σχετικά η επιχείρηση και αφού λάβει υπόψη της την εν γένει οργάνωση,
χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τεχνικοοικονοµική υποδοµή αυτής,
κρίνει ότι η ίδρυση υποκαταστήµατος θέτει σε κίνδυνο τα συµφέροντα
του ελληνικού κοινού ή τη συστηµική σταθερότητα.

2. Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να καθορίζονται ειδικότερες
προϋποθέσεις και διαδικασίες για την εγκατάσταση υποκαταστήµατος σε
τρίτο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ε.Ο.Χ., κράτος.

Άρθρο 104

Εγκατάσταση υποκαταστήµατος προς άσκηση
αντασφάλισης στην Ελλάδα από κοινοτική επιχείρηση

1. Ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, που έχει άδεια λειτουργίας
από την αρµόδια αρχή άλλου κράτους – µέλους, µπορεί να παρέχει
αντασφάλιση στην Ελλάδα, µε την εγκατάσταση υποκαταστήµατος, µετά
τη σχετική γνωστοποίηση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. προς την επιχείρηση και το
αργότερο εντός δύο µηνών από τη γνωστοποίηση της αρµόδιας αρχής
του κράτους – µέλους καταγωγής της προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α..

2. Η παροχή αντασφαλιστικών υπηρεσιών από υποκατάστηµα ασφαλιστικής
ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στην
Ελλάδα, υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 112 του παρόντος
διατάγµατος. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων που
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο και µπορεί να ζητεί τη λήψη των
απαραίτητων µέτρων από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση
για τη συµµόρφωση του υποκαταστήµατος προς τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις εν λόγω διατάξεις όσον αφορά τις στην Ελλάδα
δραστηριότητες αντασφάλισης.

3. Η αρµόδια αρχή του κράτους – µέλους καταγωγής της ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο
κράτος – µέλος µπορεί, κατά την άσκηση των καθηκόντων της και αφού
ενηµερώσει την ΕΠ.Ε.Ι.Α., να προβεί σε επιτόπιους ελέγχους στο
υποκατάστηµα της επιχείρησης το οποίο είναι εγκατεστηµένο στην
Ελλάδα.

4. Ασφαλιστικές και ανατασφαλιστικές επιχειρήσεις, που έχουν εγκαταστήσει
υποκαταστήµατα στην Ελλάδα υποχρεούνται, για στατιστικούς λόγους,
να υποβάλλουν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. περιοδικές εκθέσεις σχετικά µε τις
αντασφαλιστικές δραστηριότητες των υποκαταστηµάτων τους στην
Ελλάδα.

5. Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, που έχουν εγκαταστήσει
υποκαταστήµατα στην Ελλάδα υποχρεούνται να παρέχουν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α.
τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο της συµµόρφωσής
τους µε τις διατάξεις που ισχύουν γι’ αυτές.

6. Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να καθορίζονται οι όροι και η
διαδικασία για την εγκατάσταση υποκαταστήµατος αντασφαλιστικής
επιχείρησης, που έχει άδεια λειτουργίας από άλλο κράτος – µέλος και την
έναρξη δραστηριότητας αντασφάλισης στην Ελλάδα.
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7. Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, που έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας από αρµόδια αρχή τρίτου κράτους για την παροχή υπηρεσιών
αντασφάλισης µπορούν να ασκούν αντασφάλιση στην Ελλάδα µέσω
υποκαταστήµατος ύστερα από άδεια λειτουργίας της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Για τη
χορήγηση της άδειας λειτουργίας εφαρµόζονται οι διατάξεις των Τίτλων
II, III, V και VI του παρόντος κεφαλαίου. Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.
µπορεί να εξειδικεύονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και οι ειδικότεροι όροι για τη
χορήγηση της προβλεπόµενης στην παρούσα παράγραφο άδειας και να
ρυθµίζεται κάθε τεχνικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια.

ΤΙΤΛΟΣ V : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΥΣΠΡΑΓΙΑ

Άρθρο 105

∆ιαπίστωση δυσπραγίας

1. Σε κάθε περίπτωση, που η ΕΠ.Ε.Ι.Α. απαγορεύει σε ελληνική
αντασφαλιστική επιχείρηση την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων του
ενεργητικού της, οφείλει να ενηµερώσει τα τυχόν κράτη υποδοχής της
επιχείρησης για το µέτρο αυτό, οι δε αρµόδιες αρχές των κρατών αυτών
υποχρεωτικά λαµβάνουν το ίδιο µέτρο, εφόσον η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ζητήσει
τούτο. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δύναται να απαγορεύει σε υποκατάστηµα
αντασφαλιστικής επιχείρησης την ελεύθερη διάθεση των περιουσιακών
του στοιχείων, εφόσον λάβει ενηµέρωση ότι η αρχή του κράτους
καταγωγής της επιχείρησης έχει προβεί στη λήψη τέτοιου µέτρου. Η
απαγόρευση διάθεσης είναι υποχρεωτική για την ΕΠ.Ε.Ι.Α., όταν λάβει
σχετικό αίτηµα επιβολής του εν λόγω µέτρου από την αρµόδια αρχή
καταγωγής της αντασφαλιστικής επιχείρησης, το οποίο µπορεί να
προσδιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων ζητείται η
απαγόρευση ή να απαιτεί τη γενικότερη δέσµευση όλων των
περιουσιακών στοιχείων.

2. Εάν µια ελληνική αντασφαλιστική επιχείρηση δεν συµµορφώνεται µε τις
διατάξεις των άρθρων 93 έως και 95 του παρόντος διατάγµατος, η
ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί, άµεσα, να απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση των
περιουσιακών της στοιχείων.

3. Για την αποκατάσταση της οικονοµικής ευρωστίας µιας ελληνικής
αντασφαλιστικής επιχείρησης της οποίας το περιθώριο φερεγγυότητας
υπολείπεται πλέον του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας, όπως αυτό
καθορίζεται στο άρθρο 98 του παρόντος διατάγµατος, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. απαιτεί
να της υποβληθεί προς έγκριση σχέδιο επανόδου της στη χρηστή
οικονοµική διαχείριση. Σε έκτακτες περιπτώσεις, εάν η ΕΠ.Ε.Ι.Α.
πιθανολογεί ότι θα επιδεινωθεί περαιτέρω η οικονοµική κατάσταση της
αντασφαλιστικής επιχείρησης, µπορεί επίσης να περιορίσει ή να
απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της
ανταφαλιστικής επιχείρησης.

4. Εάν το περιθώριο φερεγγυότητας υπολείπεται πλέον του ελάχιστου
εγγυητικού κεφαλαίου του άρθρου 99 του παρόντος διατάγµατος, η
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ΕΠ.Ε.Ι.Α. απαιτεί από την αντασφαλιστική επιχείρηση να της υποβάλει
προς έγκριση βραχυπρόθεσµο σχέδιο χρηµατοδότησης. Μπορεί επίσης να
περιορίσει ή να απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση των περιουσιακών
στοιχείων της αντασφαλιστικής επιχείρησης.

5. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δύναται να λαµβάνει τα µέτρα που είναι αναγκαία και
αποτελεσµατικά για την απαγόρευση, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, της ελεύθερης διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων που
βρίσκονται στην Ελλάδα, τόσο για τις ελληνικές αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις όσο και για τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών µετά από αίτηµα
της αρµόδιας αρχής του κράτους καταγωγής. Κάθε ειδικό θέµα και
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου µπορεί να
καθορίζεται µε απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α..

Άρθρο 106

Σχέδιο χρηµατοοικονοµικής ανάκαµψης

1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δύναται να απαιτεί την κατάρτιση σχεδίου
χρηµατοοικονοµικής ανάκαµψης από αντασφαλιστική επιχείρηση για την
οποία πιθανολογεί ότι υπάρχει κίνδυνος µη εκπλήρωσης των δια των
αντασφαλιστικών συµβάσεων αναληφθεισών υποχρεώσεών της.

2. Το σχέδιο χρηµατοοικονοµικής ανάκαµψης περιλαµβάνει, για τις τρεις
επόµενες εταιρικές χρήσεις, τουλάχιστον τα ακόλουθα λεπτοµερειακά ή
αποδεικτικά στοιχεία :

(α)    εκτιµήσεις  σχετικά  µε  τα  έξοδα  διαχείρισης, ιδίως τα τρέχοντα
γενικά έξοδα και τις προµήθειες .

(β)    διάγραµµα   στο  οποίο  εµφαίνονται   λεπτοµερώς  οι   εκτιµήσεις
εσόδων και εξόδων για τις αποδοχές αντασφάλισης και για τις
εκχωρήσεις αντασφάλισης .

(γ)    τον προβλεπόµενο ισολογισµό .

(δ)  εκτιµήσεις  σχετικά  µε  τους  χρηµατοδοτικούς πόρους που
προορίζονται να καλύψουν τις αναλήψεις υποχρεώσεων και το
απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας .

(ε)    τη συνολική πολιτική στον τοµέα των αντεκχωρήσεων.

3. Οσάκις η χρηµατοοικονοµική θέση της αντασφαλιστικής επιχείρησης,
κατά την εκτίµηση της ΕΠ.Ε.Ι.Α., επιδεινώνεται, µε συνέπεια να
επαπειλείται αθέτηση των συµβατικών της υποχρεώσεων, η ΕΠ.Ε.Ι.Α.
δύναται να υποχρεώσει την επιχείρηση αυτή να διατηρεί υψηλότερο
απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι
αυτή θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις φερεγγυότητας
κατά το εγγύς µέλλον. Το ύψος αυτού του υψηλότερου απαιτούµενου
περιθωρίου φερεγγυότητας προκύπτει από το σχέδιο χρηµατοοικονοµικής
ανάκαµψης που έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.
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4. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δύναται, κατά την κρίση της, να αναθεωρεί προς τα κάτω την
αποτίµηση όλων των στοιχείων τα οποία είναι επιλέξιµα για τον
υπολογισµό του διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας, ιδίως οσάκις έχει
επέλθει ουσιώδης µεταβολή στην τρέχουσα αξία των στοιχείων αυτών
µετά τη λήξη της τελευταίας εταιρικής χρήσης.

5. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δύναται, κατά την κρίση της, να µειώνει την περικοπή, λόγω
αντεκχώρησης, του περιθωρίου φερεγγυότητας που καθορίζεται
σύµφωνα µε τα άρθρα 97 και 98 του παρόντος διατάγµατος, οσάκις :

α)   έχει µεταβληθεί ουσιωδώς, µετά την τελευταία εταιρική χρήση, η
φύση ή η ποιότητα των συµβάσεων αντεκχώρησης .

β)     στο πλαίσιο των συµβάσεων αντεκχώρησης, δεν έχει λάβει καθόλου
χώρα ή έχει γίνει περιορισµένη µεταβίβαση του κινδύνου.

6. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δεν χορηγεί σε αντασφαλιστική επιχείρηση από την οποία
έχει ζητηθεί σχέδιο χρηµατοοικονοµικής ανάκαµψης σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο άδεια για µεταβίβαση χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε το
άρθρο 92 του παρόντος, εκτός εάν η ΕΠ.Ε.Ι.Α. θεωρεί ότι δεν
επαπειλείται αθέτηση από την αντασφαλιστική επιχείρηση των
συµβατικών της υποχρεώσεων.

7. Κάθε ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου µπορεί να καθορίζεται µε απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

Άρθρο 106Α

∆ιορισµός εκκαθαριστή

1. Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης αντασφαλιστικής
επιχείρησης, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της και εισέρχεται σε
καθεστώς εκούσιας ή αναγκαστικής εκκαθάρισης είτε σε καθεστώς
πτώχευσης, ως ακολούθως :

α.    Η αντασφαλιστική επιχείρηση τίθεται σε καθεστώς αναγκαστικής
εκκαθάρισης, µε απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α., σε περίπτωση ανάκλησης
της άδειας σύστασης και λειτουργίας της  για παράβαση νόµου και
σε κάθε περίπτωση λύσης του νοµικού προσώπου αντασφαλιστικής
επιχείρησης, στην οποία έχει απαγορευθεί η ελεύθερη διάθεση
περιουσιακών της στοιχείων. Κατά το στάδιο της αναγκαστικής
εκκαθάρισης και µέχρι την περάτωση αυτής, η αντασφαλιστική
επιχείρηση δεν µπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση και αν τυχόν η
πτωχευτική διαδικασία είχε αρχίσει, αυτή αναστέλλεται.

β.    Η αντασφαλιστική επιχείρηση, η οποία έχει λυθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 47α του ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και τελεί σε εκούσια
εκκαθάριση (κοινή), µπορεί να τεθεί σε καθεστώς αναγκαστικής
εκκαθάρισης µε απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α., που εκδίδεται µέσα σε
δέκα ηµέρες, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην περίπτωση α) ανωτέρω.
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Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε διάθεση περιουσιακών
στοιχείων της αντασφαλιστικής επιχείρησης κατά το χρονικό
διάστηµα από τη λύση του νοµικού προσώπου έως και τη λήξη της
ως άνω προθεσµίας.

γ.    Η αντασφαλιστική επιχείρηση κηρύσσεται σε πτώχευση, εφόσον
συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις σύµφωνα µε τον Πτωχευτικό
Κώδικα. Η αίτηση πτώχευσης αντασφαλιστικής επιχείρησης πρέπει
για το παραδεκτό της συζήτησης να έχει κοινοποιηθεί προ δέκα
ηµερών στην ΕΠ.Ε.Ι.Α.

Ο Γραµµατέας του ∆ικαστηρίου που κηρύσσει την πτώχευση
κοινοποιεί απόσπασµα της απόφασης στην ΕΠ.Ε.Ι.Α., µέσα σε
πέντε ηµέρες από την κήρυξή της. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. διορίζει αµέσως
επόπτη πτώχευσης, για τον οποίο εφαρµόζονται ανάλογα οι
διατάξεις για τον επόπτη αναγκαστικής εκκαθάρισης.

2. Η απόφαση για τη θέση της αντασφαλιστικής επιχείρησης σε αναγκαστική
εκκαθάριση ορίζει τον επόπτη και καταχωρείται στο µητρώο
αντασφαλιστικών εταιρειών του άρθρου 50 του παρόντος διατάγµατος
και στο µητρώο ασφαλιστικών ανωνύµων εταιριών. Περίληψη αυτής
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ορίζει ως επόπτη της αναγκαστικής εκκαθάρισης πρόσωπο µε
ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέµατα λειτουργίας αντασφαλιστικών
επιχειρήσεων ή πιστωτικών ιδρυµάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και
η αµοιβή του επόπτη. Ο επόπτης υποβάλλει µέσα σε τρεις ηµέρες από το
διορισµό του, αίτηση διορισµού εκκαθαριστή στο αρµόδιο δικαστήριο.
Μέχρι το διορισµό του εκκαθαριστή, ο επόπτης ασκεί όλες τις εξουσίες
του εκκαθαριστή. Ο εκκαθαριστής διορίζεται κατά τη διαδικασία των
άρθρων 739 επ. ΚΠολ∆. ένα πρόσωπο µε ειδικές γνώσεις και πείρα σε
θέµατα αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή πιστωτικών ιδρυµάτων από
κατάλογο τριάντα (30) τουλάχιστον προσώπων που καταρτίζεται και
τηρείται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α.. Αντίθετες διατάξεις των καταστατικών δεν
ισχύουν.

Το δικαστήριο οφείλει να δικάσει την αίτηση µέσα σε πέντε ηµέρες και να
εκδώσει την απόφασή του το αργότερο µέσα σε πέντε ηµέρες. Αναστολή
της ισχύος της απόφασης δεν χωρεί. Με την ίδια δικαστική απόφαση
ορίζεται και η αµοιβή του εκκαθαριστή.

3. Κατά το χρονικό διάστηµα που η αντασφαλιστική επιχείρηση βρίσκεται σε
αναγκαστική εκκαθάριση αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατοµικά
καταδιωκτικά µέτρα σε βάρος της, ιδίως δε απαγορεύεται η έναρξη ή η
συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η άσκηση
αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών των δικαιούχων από
αντασφαλιστικές συµβάσεις κατά της αντασφαλιστικής επιχείρησης. Οι
εκκρεµείς δίκες διακόπτονται και συνεχίζονται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων µε πρωτοβουλία των δικαιούχων από
αντασφαλιστικές συµβάσεις ή του επόπτη εκκαθάρισης και του
εκκαθαριστή ή του συνδίκου της πτώχευσης.

4. Αµέσως µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της αντασφαλιστικής
επιχείρησης, ο επόπτης εκκαθάρισης προβαίνει σε σφράγιση και εν
συνεχεία σε αποσφράγιση των κεντρικών γραφείων και των
υποκαταστηµάτων της επιχείρησης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
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του ΚΠολ∆.

5. Η ως άνω ανάκληση δεν εµποδίζει τον εκκαθαριστή ή τον σύνδικο και
κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο προς τούτο από τις αρµόδιες αρχές
να συνεχίζει ορισµένες δραστηριότητες της αντασφαλιστικής επιχείρησης,
εφόσον αυτό απαιτείται ή ενδείκνυται για τους σκοπούς της εκκαθάρισης
µε τη συναίνεση και υπό τον έλεγχο της εποπτικής αρχής.

6. Ο επόπτης εκκαθάρισης ή ο σύνδικος της πτώχευσης καλεί µέσα σε δέκα
ηµέρες από τον ορισµό τους δικαιούχους αντασφαλιστικών απαιτήσεων,
µε ανακοίνωση που δηµοσιεύεται µια φορά την εβδοµάδα, επί τρεις
συνεχείς εβδοµάδες σε πέντε ηµερήσιες ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδες,
από τις οποίες µια τουλάχιστον εκδίδεται στην έδρα της επιχείρησης και
µια οικονοµική, να του αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους µε όλα τα
δικαιολογητικά στοιχεία µέσα σε τρεις µήνες από την τελευταία
δηµοσίευση. ∆εν καλούνται οι δικαιούχοι αντασφαλίσεων ζωής για τους
οποίους δεν έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση. Η επαλήθευση των
απαιτήσεων γίνεται από τα ως άνω όργανα, αρχίζει το αργότερο µέσα σε
τρεις ηµέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσµίας και ολοκληρώνεται στο
συντοµότερο δυνατό διάστηµα.

Γίνονται δεκτές οι απαιτήσεις που δεν αµφισβητούνται από τα ως άνω
όργανα ή έχουν επιδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση ή απόφαση
διαιτητικού δικαστηρίου. Ο επόπτης εκκαθάρισης και ο εκκαθαριστής ή
σύνδικος υποβάλλουν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. κατάσταση των δικαιούχων
αντασφαλιστικών απαιτήσεων µέσα σε δύο µήνες από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των αναγγελιών.

Στην κατάσταση αυτή περιλαµβάνονται, εφόσον έχουν επαληθευθεί οι
απαιτήσεις των :

α)     δικαιούχων απαιτήσεων από αντασφαλιστικές συµβάσεις ζηµιών και
ζωής, εφόσον έχει επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση,

β)    των  δικαιούχων  αντασφαλιστικών απαιτήσεων που προέρχονται
από οφειλές από µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα και

γ)      όσων πιστωτών αναγγέλθηκαν µέσα στη νόµιµη προθεσµία.

Για τις απαιτήσεις που αµφισβητούνται δικαστικά ή εξώδικα γίνεται
χωριστή µνεία, στην οποία αναφέρεται το ποσό που εκτιµά ο επόπτης
εκκαθάρισης και ο εκκαθαριστής ή ο σύνδικος της πτώχευσης και το ποσό
που διεκδικεί ο δικαιούχος. Στην κατάσταση καταχωρούνται και οι τυχόν
διαφωνίες κατά την επαλήθευση µεταξύ επόπτη και εκκαθαριστή ή
συνδίκου.

Η κατάσταση καταχωρείται αµέσως στο µητρώο αντασφαλιστικών
επιχειρήσεων και η ανακοίνωση της καταχώρησής της δηµοσιεύεται σε
δύο τουλάχιστον ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες, από τις
οποίες η µία τουλάχιστον εκδίδεται στην έδρα της επιχείρησης, µία φορά
την εβδοµάδα επί τρεις συνεχείς εβδοµάδες. Αντιρρήσεις κατά της ως
άνω κατάστασης ασκούνται µε ανακοπή στο µονοµελές πρωτοδικείο της
έδρας της αντασφαλιστικής επιχείρησης µέσα σε σαράντα πέντε ηµέρες
από την τελευταία δηµοσίευση και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων.
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Έφεση κατά της απόφασης του πρωτοδικείου εκδικάζεται από το αρµόδιο
εφετείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Η απόφαση του
εφετείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο.

7. Με αίτηση του εκκαθαριστή ή του συνδίκου, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να
επιτρέψει την αποδέσµευση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν
διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση. Ο εκκαθαριστής ή ο σύνδικος
ικανοποιεί από το προϊόν της εκποίησης τους δικαιούχους
αντασφαλιστικών απαιτήσεων συµµέτρως.

Η εκποίηση ακινήτων γίνεται ύστερα από εκτίµηση της επιτροπής του
άρθρου 9 του ν.2190/1920 όπως ισχύει. Η µεταβίβαση ολόκληρου ή
µέρους χαρτοφυλακίου γίνεται ύστερα από άδεια της ΕΠ.Ε.Ι.Α., στην
οποία καθορίζονται και οι όροι της, κατά παρέκκλιση του άρθρου 59 του
παρόντος διατάγµατος.

Σε περίπτωση άρνησης για οποιονδήποτε λόγο του εκκαθαριστή ή του
συνδίκου να προβεί χωρίς καθυστέρηση στις ενέργειες που εκτελεί από
κοινού µε τον αντίστοιχο επόπτη, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του
παρόντος άρθρου, οι ενέργειες αυτές εκτελούνται έγκυρα από µόνον τον
επόπτη, ο οποίος προβαίνει στη σχετική µνεία της άρνησης.

Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η
διακήρυξη διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται για τις πρωτασφαλιστικές επιχειρήσεις.

8. Προνόµιο στην ασφαλιστική τοποθέτηση που προηγείται από κάθε άλλο
γενικό ή ειδικό προνόµιο, εκτός από το προνόµιο της παραγράφου 9 του
ίδιου άρθρου έχουν :
α)     οι δικαιούχοι απαιτήσεων  από αντασφαλιστικές συµβάσεις  ζηµιών

και ζωής και
β)     οι δικαιούχοι απαιτήσεων από αντασφαλιστικές συµβάσεις λόγω µη

δεδουλευµένων ασφαλίστρων.
Το προνόµιο αυτό ασκείται αποκλειστικά από τους δικαιούχους
ανταφαλίσεων ζωής, από τους δικαιούχους των αντασφαλίσεων ζηµιών,
στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση
αντίστοιχα για καθεµιά από τις ασφαλίσεις αυτές.

Το ως άνω προνόµιο ισχύει τόσο κατά τη λειτουργία της επιχείρησης όσο
και µετά τη λύση της αντασφαλιστικής επιχείρησης εκούσια, αναγκαστικά
ή µετά από πτώχευση.

Κατάσχεση ασφαλιστικής τοποθέτησης στα χέρια της αντασφαλιστικής
επιχείρησης ή τρίτου επιτρέπεται µόνον υπέρ των ως άνω δικαιούχων, µε
βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου.
Αντίγραφο του κατασχετηρίου επιδίδεται µε ποινή ακυρότητας της
κατάσχεσης στην ΕΠ.Ε.Ι.Α..

9. Οι αµοιβές και τα έξοδα του επόπτη εκκαθάρισης, του εκκαθαριστή
αναγκαστικής εκκαθάρισης και του συνδίκου της πτώχευσης έχουν
προνόµιο που προηγείται από κάθε άλλο γενικής ή ειδικής κατηγορίας σε
όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Οι αµοιβές και τα έξοδα του
συνδίκου για τις εργασίες εκκαθάρισης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου
έχουν το ίδιο προνόµιο.

10. Ύστερα από αίτηση των µετόχων που αντιπροσωπεύουν περισσότερα
από 50% του κεφαλαίου αντασφαλιστικής επιχείρησης, του εκκαθαριστή
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ή του επόπτη, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί, εφόσον έχει περατωθεί η εκκαθάριση
του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, να κηρύξει τη λήξη της αναγκαστικής
εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση δοσοληψιών εκτός ασφαλιστικού
χαρτοφυλακίου συνεχίζεται κατά τις διατάξεις που διέπουν την
εκκαθάριση του νοµικού προσώπου της εταιρείας (κοινή εκκαθάριση).

Ανεξάρτητα από την υπαγωγή της επιχείρησης στο καθεστώς της
αναγκαστικής εκκαθάρισης, η περάτωση των εκτός του ασφαλιστικού
χαρτοφυλακίου εκκρεµών υποθέσεων συνεχίζεται κατά τις διατάξεις της
κοινής εκκαθάρισης.

11. Το στάδιο της αναγκαστικής εκκαθάρισης δεν µπορεί να υπερβαίνει την
τριετία, από την ηµεροµηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση
της αναγκαστικής εκκαθάρισης απαιτείται αιτιολογηµένη έκθεση του
εκκαθαριστή και άδεια της ΕΠ.Ε.Ι.Α.. Το συνολικό όµως στάδιο
εκκαθάρισης δεν µπορεί να υπερβαίνει την εξαετία.

12. Ο εκκαθαριστής και ο επόπτης δεν υπέχουν ποινική ευθύνη ούτε υπέχουν
οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για χρέη της αντασφαλιστικής επιχείρησης
προς το ∆ηµόσιο ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που
δηµιουργήθηκαν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Άρθρο 107

∆ιασυνοριακά ζητήµατα εκκαθάρισης – Αρχή της καθολικότητας

Συµβατικές υποχρεώσεις αντασφαλιστικής επιχείρησης τεθείσας υπό
εκκαθάριση, εκπληρώνονται µε τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως του εάν αφορούν
τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα ή τη δραστηριότητά της οπουδήποτε
αλλού στην Κοινότητα και στον Ε.Ο.Χ. είτε µε εγκατάσταση είτε µε ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών (αρχή της καθολικότητας).

ΤΙΤΛΟΣ VI :  AΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Άρθρο 108

Αντασφάλιση πεπερασµένου κινδύνου

1. Ως αντασφάλιση πεπερασµένου κινδύνου νοείται η αντασφάλιση, της
οποίας η ρητή µέγιστη πιθανότητα ζηµίας, εκπεφρασµένη ως
µεταβιβαζόµενος µέγιστος οικονοµικός κίνδυνος, ο οποίος συνίσταται σε
έναν σηµαντικό αντασφαλιστικό κίνδυνο και σε µεταβίβαση χρονικού
κινδύνου, υπερβαίνει το ασφάλιστρο καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του
αντασφαλιστηρίου κατά προκαθορισµένο αλλά σηµαντικό ποσό, φέρει δε
επίσης τουλάχιστον ένα εκ των εξής δύο χαρακτηριστικών :
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i) λαµβάνει ρητώς υπόψη ως σηµαντικό στοιχείο την παρούσα ή/και
µέλλουσα αξία του χρήµατος,

ii) περιέχει συµβατικές ρήτρες, µε στόχο τη διαχρονική αποκατάσταση
της ισορροπίας της οικονοµικής εµπειρίας ανάµεσα στα
συµβαλλόµενα µέρη, µε στόχο να µεταβιβάζεται πραγµατικά ο
κίνδυνος του οποίου η µεταβίβαση σκοπείται.

2. Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να καθορίζεται κάθε ειδικό θέµα και
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, όπως
ενδεικτικά :

α)    υποχρεωτικούς συµβατικούς όρους που πρέπει να περιλαµβάνονται
στις συµβάσεις αντασφάλισης πεπερασµένου κινδύνου,

β)  ειδικότερες απαιτήσεις οργάνωσης, λογιστικής παρακολούθησης,
εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου για τις συµβάσεις
αυτές,

γ)  ειδικότερες απαιτήσεις για δηµοσιοποίηση επιπλέον λογιστικών,
εποπτικών και στατιστικών στοιχείων,

δ)   την  πρόβλεψη  ειδικών κανόνων  για  το σχηµατισµό επιπλέον
τεχνικών αποθεµάτων ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η
αξιοπιστία και η αντικειµενικότητα,

ε)     την πρόβλεψη ειδικών κανόνων για την κάλυψη (επένδυση) των εν
γένει τεχνικών αποθεµάτων, που αφορούν στις δραστηριότητες
αντασφάλισης πεπερασµένου κινδύνου αλλά και στις λοιπές
δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η
επάρκεια, ρευστότητα, ασφάλεια, κερδοφορία και απόδοση των
επενδύσεών της,

στ)  την πρόβλεψη ειδικών κανόνων σχετικά µε το διαθέσιµο περιθώριο
φερεγγυότητας, το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας και το
ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο, που καλείται να διατηρεί η
αντασφαλιστική επιχείρηση όσον αφορά τις δραστηριότητες
αντασφάλισης πεπερασµένου κινδύνου.

3. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. κοινοποιεί αµελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κείµενο
όλων των µέτρων που θεσπίζει στο πλαίσιο της εφαρµογής του παρόντος
άρθρου.

Άρθρο 109

Φορέας Ειδικού Σκοπού

1. Ως Φορέας Ειδικού Σκοπού νοείται οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε έχει
µορφή ανώνυµης εταιρίας ή όχι, η οποία, χωρίς να είναι ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική επιχείρηση, αναλαµβάνει κινδύνους από ασφαλιστικές ή
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, χρηµατοδοτεί δε πλήρως την έκθεσή της
σε αυτούς µε τα έσοδα από οµολογιακές εκδόσεις ή άλλους
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, όπου η επιστροφή κεφαλαίου, ήτοι η
αποπληρωµή, των οµολογιούχων ή των εν γένει κατόχων των τίτλων που
εκδόθηκαν στα πλαίσια των χρηµατοδοτικών αυτών µηχανισµών,
υπόκειται χρονικά στις υποχρεώσεις αντασφάλισης, που φέρει ο Φορέας
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Ειδικού Σκοπού.

2. Επιτρέπεται η ίδρυση Φορέων Ειδικού Σκοπού, οι οποίοι έχουν, εφόσον
εδρεύουν στην Ελλάδα, υποχρεωτικά την µορφή ανώνυµης εταιρείας και,
προκειµένου για τη σύστασή τους, λαµβάνουν υποχρεωτικά προηγούµενη
άδεια λειτουργίας από την ΕΠ.Ε.Ι.Α..

3. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου απαιτείται η έκδοση απόφασης
της ΕΠ.Ε.Ι.Α., η οποία θα καθορίζει κάθε ειδικό θέµα και αναγκαία
λεπτοµέρεια, κατ’ ελάχιστον δε τα κάτωθι :

α)      το πεδίο ισχύος της αδείας λειτουργίας του Φορέα Ειδικού Σκοπού,

β)     υποχρεωτικούς συµβατικούς όρους που πρέπει να περιλαµβάνονται
στις συµβάσεις, που θα συνάπτει ο Φορέας  Ειδικού Σκοπού ή των
συµβάσεων που απαιτούνται για τη σύσταση και λειτουργία του,

γ)    τα κριτήρια ήθους, αξιοπιστίας και καταλληλότητας των µετόχων,
που κατέχουν ειδική συµµετοχή, ως και των προσώπων, που
διοικούν, τον Φορέα Ειδικού Σκοπού,

δ)    τις οργανωτικές προϋποθέσεις του Φορέα Ειδικού Σκοπού, ιδία δε
τον προσδιορισµό των ορθολογικών και κατάλληλων διοικητικών
και λογιστικών διαδικασιών, µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου και
διαχείρισης κινδύνων,

ε)  τις απαιτήσεις για δηµοσιοποίηση λογιστικών, εποπτικών και
στατιστικών στοιχείων,

στ)  την πρόβλεψη των κανόνων φερεγγυότητας του Φορέα Ειδικού
Σκοπού.
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ΤΙΤΛΟΣ VII :  ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 110

Ακυρωτικός έλεγχος

Οι ατοµικές διοικητικές πράξεις, που εκδίδει η ΕΠ.Ε.Ι.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπόκεινται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον
του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Ν. 3746/09   «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ,
ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 111

Αρµόδια αρχή

1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ρυθµίζει µε ειδικότερες αποφάσεις της και εποπτεύει το
σύνολο των εργασιών µίας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης,
τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός αυτής οπουδήποτε στην Κοινότητα ή
στον ΕΟΧ. Η ρύθµιση και εποπτεία είναι προληπτική και αφορά στη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης (τεχνικά αποθέµατα,
κάλυψη και επένδυση αυτών, διαθέσιµο, αναγκαίο περιθώριο
φερεγγυότητας και εγγυητικό κεφάλαιο, πλέον των απαιτούµενων προς
υποβολή λογιστικών, οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων) στην
πλήρωση των οργανωτικών προϋποθέσεων λειτουργίας της επιχείρησης
για όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της εντός και εκτός Ελλάδος και
στην καταλληλότητα των µετόχων και διοικητών αυτής. Στην έννοια της
χρηµατοοικονοµικής εποπτείας εντάσσεται ο έλεγχος του περιθωρίου
φερεγγυότητας και ο σχηµατισµός και η κάλυψη (επένδυση) των
τεχνικών αποθεµάτων, ως και κάθε άλλο ειδικό θέµα και αναγκαία
λεπτοµέρεια.

2. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ρυθµίζει µε ειδικότερες αποφάσεις της και εποπτεύει την
τήρηση κανόνων δεοντολογίας κατά την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης
και αντασφάλισης στην Ελλάδα, είτε αυτή διενεργείται από τις ελληνικές
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις είτε από τις αλλοδαπές
τρίτων χωρών είτε και από τις µε υποκατάστηµα εγκαθιστάµενες ή
διασυνοριακώς παρέχουσες κοινοτικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις.

3. Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί στους εποπτευόµενους φορείς, η
ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να διενεργεί γενικούς ή ειδικούς, επιτόπιους ή µη,
ελέγχους σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι
παραπάνω έλεγχοι είναι δειγµατοληπτικοί.
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Ν.3763/2009
Αρ.33 παρ. 3

4. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. και τα εντεταλµένα όργανα αυτής, στο πλαίσιο των
παραπάνω  ελέγχων, µπορούν :

«(α)  να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα, βιβλία και άλλα στοιχεία, που
τηρούνται σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, έγγραφη,
µαγνητική ή άλλη) στους εποπτευόµενους φορείς ή σε άλλους
οργανισµούς που εκτελούν χρέη θεµατοφύλακα της περιουσίας ή
ελεγκτή της οικονοµικής κατάστασης των εποπτευόµενων φορέων,
καθώς και να λαµβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσµατα από αυτά. Με
την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του ν. 2472/1997,
όπως ισχύει, τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται να επικαλεστούν
επαγγελµατικό ή άλλο απόρρητο έναντι της ΕΠ.Ε.Ι.Α.»

(β)    να απαιτούν  τη  διακοπή  κάθε δραστηριότητας  ή πρακτικής που
είναι αντίθετη µε το παρόν διάταγµα ή τις αποφάσεις που
εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του,

(γ)  να λαµβάνουν πληροφορίες από τους ελεγκτές εποπτευόµενων
φορέων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας,

(δ)   να αναθέτουν εξακριβώσεις ή έρευνες σε ορκωτούς λογιστές και
άλλους εµπειρογνώµονες.

5. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής ειδικότερων διατάξεων του παρόντος
διατάγµατος, µε απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορούν να καθορίζονται τα
στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν οι εποπτευόµενοι φορείς, ο χρόνος
και τρόπος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέµα και
αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 112

Λόγοι δηµοσίου συµφέροντος

1. Οι ασφαλιστικές και ανταφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλα
κράτη – µέλη, είτε µέσω υποκαταστηµάτων είτε µέσω παροχής
υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα, επιτρέπεται να παρέχουν
ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις στην Ελλάδα µε τον ίδιο τρόπο που τις
ασκούν στη χώρα καταγωγής τους, εφόσον δεν παραβιάζουν τις
διατάξεις, οι οποίες, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής, τραπεζικής,
χρηµατιστηριακής και περί καταναλωτή νοµοθεσίας, αποβλέπουν στην
προστασία των αντισυµβαλλοµένων, ιδιαίτερα δε των καταναλωτών ή
άλλες διατάξεις δηµοσίου συµφέροντος.

2. Οι ανωτέρω αναφερόµενες επιχειρήσεις επιτρέπεται να διαφηµίζουν τις
παρεχόµενες από αυτά υπηρεσίες ασφάλισης και αντασφάλισης,
υπόκεινται όµως στις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις, που διέπουν τον
τύπο και το περιεχόµενο της εν λόγω διαφήµισης µε σκοπό την επαρκή
και ορθή πληροφόρηση του κοινού, περιλαµβανοµένης της διάταξης της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

3. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της για τον έλεγχο της
διαφάνειας των διαδικασιών και των όρων συναλλαγών των
εποπτευόµενων από αυτήν προσώπων µπορεί να απαιτεί την προσαρµογή
του περιεχοµένου, τόσο των διαφηµίσεών τους όσο και των διάφορων
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συναλλακτικών πρακτικών τους.

4. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δεν απορρίπτει σύµβαση αντεκχώρησης η οποία συνάπτεται
µεταξύ ελληνικής αντασφαλιστικής επιχείρησης και ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και
εποπτεύεται από αρµόδια αρχή κράτους – µέλους, για λόγους
αποκλειστικά συνδεόµενους µε την οικονοµική ευρωστία της
αντισυµβαλλόµενης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.

5. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του παρόντος διατάγµατος
εφαρµόζεται αναλογικά και για τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Κάθε
ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής καθορίζεται µε απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

Άρθρο 113

Αρµοδιότητες της ΕΠ.Ε.Ι.Α. για τη λήψη προληπτικών
µέτρων σε περίπτωση διασυνοριακής παροχής
υπηρεσιών από κοινοτική ασφαλιστική ή

αντασφαλιστική επιχείρηση

1. Εάν η ΕΠ.Ε.Ι.Α. διαπιστώσει ότι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση κράτους – µέλους, που διατηρεί υποκατάστηµα ή παρέχει
διασυνοριακά υπηρεσίες ασφάλισης ή αντασφάλισης στην Ελλάδα,
παραβαίνει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του
παρόντος διατάγµατος, ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή του
κράτους – µέλους καταγωγής της επιχείρησης. Εάν, παρά τα µέτρα που
λαµβάνει η αρµόδια αρχή του κράτους – µέλους καταγωγής ή εφόσον τα
µέτρα αυτά αποδειχθούν ανεπαρκή, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική
επιχείρηση συνεχίζει να ενεργεί µε τρόπο που είναι σαφώς επιζήµιος για
τα συµφέροντα του ελληνικού κοινού ή της συστηµικής σταθερότητας, η
ΕΠ.Ε.Ι.Α. αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους – µέλους
καταγωγής, λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα που είναι αναγκαία για να
προστατεύσει το ελληνικό κοινό και να διασφαλίσει τη συστηµική
σταθερότητα. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται και η δυνατότητα να
απαγορεύει στην επιχείρηση την άσκηση ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων
στην Ελλάδα.

2. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α.  ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών
Συντάξεων (Committee of European Insurance and Occupational
Pensions Supervisors CEIOPS) αµέσως για τα µέτρα που λαµβάνει
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. κοινοποιεί και στην
ενδιαφερόµενη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τα µέτρα τα
οποία λαµβάνει σύµφωνα µε αυτό το άρθρο και αφορούν σε κυρώσεις ή
περιορισµό των δραστηριοτήτων της.
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Άρθρο 114

Σχέσεις µε ελεγκτές

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι διενεργούν βάσει του π.δ. 226/1992 (ΦΕΚ
120 Α’), όπως ισχύει, έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων λογαριασµών
των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή κάθε άλλη
νόµιµη αποστολή στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, συντάσσουν ειδική
έκθεση, µε την οποία βεβαιώνουν την επάρκεια των τεχνικών
αποθεµάτων, και υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση στην ΕΠ.Ε.Ι.Α., αναφορικά µε την ασφαλιστική ή την
αντασφαλιστική επιχείρηση που ελέγχουν, κάθε απόφαση ή γεγονός που
περιήλθε εις γνώση τους κατά την άσκηση της αποστολής τους, εφόσον
αυτή η απόφαση ή το γεγονός είναι δυνατόν :

(α)   να συνιστά σοβαρή παράβαση των νοµοθετικών ή κανονιστικών
διατάξεων που ορίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
λειτουργίας ή διέπουν την άσκηση των δραστηριοτήτων τους,

(β)    να θέσει σε κίνδυνο τη συνέχιση της λειτουργίας των ελεγχόµενων
από αυτούς επιχειρήσεων,

(γ)   να οδηγήσει  σε άρνηση  πιστοποίησης  των λογαριασµών ή στη
διατύπωση επιφυλάξεων επ΄ αυτών.

Κάθε ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
διάταξης αυτής, όπως ενδεικτικά ο χρόνος υποβολής της ανωτέρω
έκθεσης, µπορεί να ρυθµίζεται µε απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

2. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τους ορκωτούς ελεγκτές και για κάθε
γεγονός ή απόφαση που περιήλθε σε γνώση τους κατά την εκπλήρωση
των καθηκόντων τους της παραγράφου 1 σε σχέση µε επιχείρηση που
έχει στενούς δεσµούς µε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση την
οποία ελέγχουν.

3. Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. γεγονότων ή αποφάσεων
που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους από τα πρόσωπα
που αναφέρονται παραπάνω δεν αποτελεί παράβαση συµβατικού ή
νοµικού περιορισµού της γνωστοποίησης πληροφοριών και δεν
συνεπάγεται καµία ευθύνη των προσώπων αυτών.

Άρθρο 115

Επαγγελµατικό απόρρητο

1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α., κάθε πρόσωπο που ασκεί ή έχει ασκήσει δραστηριότητα για
λογαριασµό της, καθώς και οι εντεταλµένοι σε αυτήν ελεγκτές ή
εµπειρογνώµονες υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελµατικού
απορρήτου.

Ως εµπιστευτικές πληροφορίες για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση τήρησης
επαγγελµατικού απορρήτου νοούνται οι πληροφορίες που περιέρχονται
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στα παραπάνω πρόσωπα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος, καθώς και οι πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτά από
άλλες αρµόδιες αρχές, φορείς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Η
υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου αίρεται όταν
συγκατατίθεται η αρµόδια αρχή, ο φορέας ή το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που κοινοποίησε τη σχετική πληροφορία αυτή στην ΕΠ.Ε.Ι.Α.

Το απόρρητο αυτό συνεπάγεται ότι οι εµπιστευτικές πληροφορίες που
λαµβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, παρά µόνο σε
συνοπτική ή συγκεντρωτική µορφή, ώστε να µην προκύπτει η ταυτότητα
της συγκεκριµένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, µε την
επιφύλαξη των περιπτώσεων που εµπίπτουν στο ποινικό δίκαιο.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αίρεται :

α.     Όταν τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στη διοικητική πράξη και
σε κάθε άλλο έγγραφο της διαδικασίας επιβολής διοικητικών
κυρώσεων από το διοικητικό συµβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας
Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.). Οι διοικητικές αυτές πράξεις είναι
ελεύθερα ανακοινώσιµες.

β.    Για   την  υποβολή,   υποστήριξη  ή  αντίκρουση  ενώπιον   των
δικαστηρίων αιτήσεων, ένδικων µέσων και ένδικων βοηθηµάτων
υπέρ ή κατά διοικητικών πράξεων του διοικητικού συµβουλίου της
ΕΠ.Ε.Ι.Α.

γ.    Για την αναφορά από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. στις αρµόδιες εισαγγελικές και
δικαστικές αρχές τυχόν αξιόποινων πράξεων.

δ.   Για την ανακοίνωση µε συγκεντρωτική µορφή των πιο πάνω
στοιχείων και πληροφοριών, εφόσον δεν προκύπτει η ταυτότητα
των προσώπων στα οποία αναφέρονται.

ε.     Για την ανταλλαγή πληροφοριών µε εποπτικές και γενικά αρµόδιες,
ανεξάρτητες και µη, αρχές στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά µε την
Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον Συνήγορο
του Καταναλωτή, την Επιτροπή Ανταγωνισµού, την Εθνική Αρχή
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
∆ραστηριότητες, σε άλλα κράτη – µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, καθώς επίσης και σε τρίτα κράτη, εφόσον έχει
ληφθεί επαρκής µέριµνα για την τήρηση του επαγγελµατικού
απορρήτου από τις αρχές αυτές.

στ. Για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ µελών των νόµιµων
διοικητικών οργάνων και του λοιπού προσωπικού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. στα
πλαίσια των καθηκόντων τους.

ζ.    Μετά από ειδικά αιτιολογηµένο βούλευµα του αρµόδιου δικαστικού
συµβουλίου κατά τη διάρκεια ανάκρισης, προανάκρισης ή
προκαταρκτικής εξέτασης, ύστερα από σχετικό αίτηµα του
Εισαγγελέα ή του Ανακριτή ή µετά από απόφαση του δικαστηρίου
ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η υπόθεση, εφόσον η παροχή αυτών
είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση και την τιµωρία
πληµµελήµατος ή κακουργήµατος.

η.     Για τη χρήση υπηρεσιών προσώπων, που δεν ανήκουν στο δηµόσιο
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τοµέα αλλά η συνδροµή τους κρίνεται από την ΕΠ.Ε.Ι.Α.
απαραίτητη λόγω των ειδικών τους προσόντων για τον εντοπισµό ή
τη διερεύνηση παραβάσεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας.

3. Όταν πρόκειται για ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει
κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται υπό ειδική εκκαθάριση, οι
εµπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες δεν αφορούν τρίτους µπορούν να
χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασιών αστικού ή εµπορικού δικαίου,
εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Άρθρο 116

Συνεργασία µεταξύ αρµόδιων αρχών και
ανταλλαγή πληροφοριών

1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ανταλλάσσει αµέσως όλες τις πληροφορίες που είναι
αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων των αρµόδιων αρχών των
κρατών – µελών. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί κατά την παροχή των πληροφοριών
σε άλλη αρµόδια αρχή να ορίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχει µπορούν
να γνωστοποιηθούν µόνο ύστερα από τη ρητή συναίνεσή της και
αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έχει δώσει τη
συγκατάθεσή της.

2. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δικαιούται να χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που λαµβάνει από
άλλες αρµόδιες αρχές για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και
ειδικότερα προκειµένου :

α)     για τον έλεγχο της τήρησης των όρων ανάληψης ασφαλιστικής και
αντασφαλιστικής δραστηριότητας και τη διευκόλυνση της
παρακολούθησης της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, ιδίως
όσον αφορά την παρακολούθηση των τεχνικών προβλέψεων, του
περιθωρίου φερεγγυότητας, των διοικητικών και λογιστικών
διαδικασιών και των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου.

β)      για την επιβολή κυρώσεων.

γ)    για την  κατάθεση διοικητικής προσφυγής κατά αποφάσεων των
αρµόδιων αρχών.

δ)    σε δικαστικές διαδικασίες που κινούνται δυνάµει του άρθρου 115
παρ. 2(γ) ή άλλων ειδικότερων σχετικών διατάξεων του παρόντος
διατάγµατος και της εν γένει ασφαλιστικής νοµοθεσίας.

3.  Η ΕΠ.Ε.Ι.Α., όταν λαµβάνει από αρµόδια αρχή άλλου κράτους – µέλους
αίτηµα για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα :

(α)     προβαίνει η ίδια στην έρευνα, ή

(β)  επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να πραγµατοποιήσει η ίδια την
εξακρίβωση ή έρευνα, ή

(γ)    αναθέτει  σε  ορκωτό λογιστή ή εµπειρογνώµονα τη διενέργεια της
εν λόγω εξακρίβωσης ή έρευνας.
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Άρθρο 117

Ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλες αρχές στην Ελλάδα

1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί, επί τη βάσει µνηµονίων συνεργασίας, να ανταλλάσσει
πληροφορίες µε το Επικουρικό Κεφάλαιο, την Τράπεζα της Ελλάδος, την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την ΕΛΤΕ, την Επιτροπή Παρακολούθησης των
∆ιαδικασιών για την Αποφυγή Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες
∆ραστηριότητες, τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή και τον Συνήγορο
του Καταναλωτή, την Επιτροπή Ανταγωνισµού, την Εθνική Αναλογιστική
Αρχή και άλλες τυχόν αρµόδιες αρχές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως
αρχής εποπτείας του εταιρικού δικαίου και του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών ως εποπτεύοντος την ΕΠ.Ε.Ι.Α. Υπουργείου
συµπεριλαµβανοµένων, εφόσον η ανταλλαγή αυτή είναι απαραίτητη για
την εκπλήρωση των εποπτικών καθηκόντων, είτε της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είτε των
αρχών αυτών. Ακόµη η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες µε
ανεξάρτητους αναλογιστές που πραγµατοποιούν ελέγχους επί
ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων εφαρµοζοµένου
αναλόγως του προηγουµένου εδαφίου. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται
από τις εν λόγω αρχές, όργανα και πρόσωπα υπάγονται στο
επαγγελµατικό απόρρητο που αναφέρεται στο άρθρο 115 του παρόντος
διατάγµατος.

2. Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος – µέλος ή από τρίτο
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΕΟΧ κράτος, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. κοινοποιεί αυτές
στις αρχές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µόνο µετά από ρητή
συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής που τις διαβίβασε ή που εκτέλεσε τον
επιτόπιο έλεγχο και, κατά περίπτωση, µόνο για τους σκοπούς για τους
οποίους συµφώνησε η αρχή αυτή.

3. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη – µέλη την
ταυτότητα των αρχών, προσώπων ή οργάνων που µπορούν να δέχονται
πληροφορίες δυνάµει της παρούσας παραγράφου.

4. Τίποτα στο παρόν διάταγµα δεν εµποδίζει την Επιτροπή να διαβιβάζει
στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν η τελευταία ενεργεί υπό την ιδιότητα
της νοµισµατικής αρχής, στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών
και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και, κατά περίπτωση, σε άλλες
δηµόσιες αρχές επιφορτισµένες µε την εποπτεία των συστηµάτων
πληρωµών και διακανονισµού, εµπιστευτικές πληροφορίες που
προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι εν λόγω αρχές
ή φορείς δεν εµποδίζονται να διαβιβάζουν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. πληροφορίες
που ενδέχεται να χρειασθεί η τελευταία για την εκτέλεση των
αρµοδιοτήτων που προβλέπει το παρόν διάταγµα. Και οι πληροφορίες
αυτές υπόκεινται στο επαγγελµατικό απόρρητο του άρθρου 115 του
παρόντος διατάγµατος.
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Άρθρο 118

Ανταλλαγή πληροφοριών  µε τρίτες χώρες

1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να συνάπτει µνηµόνια συνεργασίας για την ανταλλαγή
πληροφοριών µε εποπτικές αρχές τρίτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
ΕΟΧ κρατών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους, εφόσον οι πληροφορίες που ανακοινώνονται
καλύπτονται από εγγυήσεις επαγγελµατικού απορρήτου τουλάχιστον
ισοδύναµες µε αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 115 του παρόντος
διατάγµατος. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να διαβιβάζει δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 2472/1997
(ΦΕΚ 50 Α΄).

2. Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος – µέλος ή από τρίτο
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΕΟΧ κράτος, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. κοινοποιεί αυτές σε
αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών µόνο µετά από ρητή συγκατάθεση της
αρµόδιας αρχής που τις διαβίβασε και, κατά περίπτωση, µόνο για τους
σκοπούς για τους οποίους συµφώνησε η αρχή αυτή.

3. Οι αρχές αυτές είναι οι εποπτικές αρχές του χρηµατοοικονοµικού τοµέα,
οι αρχές εποπτείας διαδικασιών εκκαθάρισης, πτώχευσης και εξυγίανσης
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι αρχές εποπτείας
συστηµάτων εγγυήσεως ως και τα ίδια τα συστήµατα εγγυήσεως, ως και
αρχές εποπτείας διατάξεων του εταιρικού δικαίου. Ακόµη η ΕΠ.Ε.Ι.Α.
µπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες µε ανεξάρτητους αναλογιστές που
πραγµατοποιούν ελέγχους επί ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών
επιχειρήσεων εφαρµοζοµένου αναλόγως του προηγουµένου εδαφίου.

Άρθρο 119

Άρνηση συνεργασίας

1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί, παρά την υποβολή αίτησης αρχής άλλου κράτους –
µέλους ή τρίτου, για συνεργασία σε έρευνα, σε επιτόπια εξακρίβωση ή σε
άλλη δραστηριότητα εποπτείας ή σε ανταλλαγή πληροφοριών σύµφωνα
µε τα άρθρα 116 και 118 του παρόντος νόµου, να αρνηθεί την ανταλλαγή
πληροφοριών και κάθε ενέργεια εάν :

(α)    η έρευνα  ή η ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την
κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη της Ελλάδας,

(β)  έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγµατικά
περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των ελληνικών
δικαστηρίων,

(γ)     έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου για τα ίδια
πρόσωπα και για τα ίδια πραγµατικά περιστατικά.

2. Στις περιπτώσεις άρνησης η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ενηµερώνει λεπτοµερώς την
αιτούσα αρµόδια αρχή για την εκκρεµή δικαστική διαδικασία ή απόφαση
που έχει εκδοθεί.
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Άρθρο 120

∆ιοικητικές κυρώσεις

Ν.3763/2009
Αρ.33 παρ. 4

1. Ανεξαρτήτως της εφαρµογής των οικείων ποινικών διατάξεων του
παρόντος διατάγµατος, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να επιβάλλει στην ασφαλιστική
ή αντασφαλιστική επιχείρηση, στα µέλη της διοίκησής της, ως και σε
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του
παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος, καθώς και των αποφάσεων που
εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του, επίπληξη ή πρόστιµο ύψους µέχρι
δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ.

2. Ανεξαρτήτως της εφαρµογής των οικείων ποινικών διατάξεων του
παρόντος διατάγµατος, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να επιβάλει πρόστιµο µέχρι
διακόσιες χιλιάδες  (200.000) ευρώ, αναλόγως της βαρύτητας της
παράβασης, στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, στα µέλη
της διοίκησής της, ως και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο αρνείται τη συνεργασία ή παρακωλύει έρευνα ή έλεγχο, που
αυτή διενεργεί σύµφωνα µε το παρόν νοµοθετικό διάταγµα ή την κείµενη
ασφαλιστική νοµοθεσία.

3. Ανεξαρτήτως της εφαρµογής των οικείων ποινικών διατάξεων του
παρόντος διατάγµατος και µε την επιφύλαξη της εφαρµογής της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορεί να επιβάλλει
πρόστιµο ύψους µέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και σε περίπτωση
υποτροπής µέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ σε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, που παραβαίνει τις διατάξεις της κείµενης ασφαλιστικής
νοµοθεσίας, της περί υποχρεωτικής ασφάλισης οχηµάτων
συµπεριλαµβανοµένης.

4. Κατά την επιµέτρηση των κυρώσεων λαµβάνονται ενδεικτικά υπόψη η
επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία της ασφαλιστικής
αγοράς, ο κίνδυνος διατάραξης της συστηµικής σταθερότητας, ο κίνδυνος
πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα των ασφαλιζοµένων και το ύψος της
πραγµατικά προκληθείσας ζηµίας σε αυτούς, ως και η τυχόν ανόρθωσή
της, η λήψη µέτρων για την άρση της παράβασης στο µέλλον, ο βαθµός
συνεργασίας µε την ΕΠ.Ε.Ι.Α. κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι
ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ΄ υποτροπή
τέλεση παραβάσεων του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος ή της λοιπής
νοµοθεσίας για τις ασφαλίσεις.

«5. Τα πρόστιµα που επιβάλλει η ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποτελούν δηµόσιο έσοδο και
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων
Εσόδων. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 16.2.2009.»

Άρθρο 121

Ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ενηµερώνει, στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος
κεφαλαίου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον στις ακόλουθες
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περιπτώσεις :

α)     Για κάθε άδεια λειτουργίας που χορηγείται σε επιχείρηση άµεσα ή
έµµεσα θυγατρική µίας ή περισσότερων µητρικών επιχειρήσεων
που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας. Στην ενηµέρωση πρέπει
να προσδιορίζεται και η δοµή του αντίστοιχου οµίλου.

β)     Οσάκις µία µητρική τρίτης χώρας επιχείρηση αποκτά συµµετοχή σε
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση της Κοινότητας, η οποία
µε τον τρόπο αυτόν καθίσταται θυγατρική της.

γ)   Για τις κάθε φύσης δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις για την
εγκατάσταση και λειτουγία τους ή την άσκηση δραστηριοτήτων σε
τρίτη χώρα.

δ)      Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από το παρόν διάταγµα.

2. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. συνεργάζεται στενά, για τις ανάγκες της εφαρµογής των
διατάξεων του παρόντος διατάγµατος, µε τις αρµόδιες αρχές
ασφαλιστικής εποπτείας των λοιπών κρατών – µελών, µε την Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών
Συντάξεων (Committee of European Insurance and Occupational
Pensions Supervisors CEIOPS) και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Ι. Τα άρθρα 33 και 36 του Π.∆. 252/96 προβλέπουν τα εξής :

Άρθρον 33

1. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής (βασική ασφάλεια) που έχουν
εκδοθεί πριν τη δηµοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγµατος
ισχύουν τα κάτωθι ως προς την διαχείρισή τους :

α)   Θα συνεχίσουν να είναι διαχειριζόµενα µέχρι τη λήξη τους, σύµφωνα
µε την ασφαλιστική νοµοθεσία και τις υπουργικές αποφάσεις που
ίσχυαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος π.δ. και σύµφωνα µε τα
εγκεκριµένα τιµολόγια και τους γενικούς όρους τους.

β)  Τα ανωτέρω τιµολόγια και οι γενικοί όροι καταχωρούνται στο µητρώο
του άρθρου 11 του ν.δ/τος 400/70, όπως ισχύει.

γ) Η εµφάνιση και η καταχώρηση των τεχνικών αποθεµάτων
(υποχρεώσεις – επενδύσεις) των ανωτέρω συµβολαίων στις
οικονοµικές καταστάσεις, γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 8 και τις
διατάξεις των άρθρων του 11ου Κεφαλαίου του ν.δ. 400/70 όπως
ισχύει και µε την επιφύλαξη του άρθρου 52α παραγ. 14 του ίδιου ν.δ.

2. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που ασκούν ασφαλίσεις ζωής και έχουν
άδεια λειτουργίας του κλάδου Ι.3 του άρθρου 13 παραγ. 2 του ν.δ.
400/70 όπως ισχύει κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι
κατέχουν και άδεια λειτουργίας για τον κλάδο IV2 του άρθρου 13 παραγ.
2 του ανωτέρω ν.δ.

3. Προκειµένου για ασφαλιστικές επιχειρήσεις της παρ. 2 του άρθρ. 3α του
ν.δ. 400/70, όπως ισχύει, οι οποίες δεν θα εµφανίσουν παραγωγή εντός
6µηνου από τη δηµοσίευση του παρόντος π.δ/τος και κατά παρέκκλιση
των διατάξεων της ως άνω παραγράφου και του άρθρου 52α παρ. 10
του ανωτέρω ν.δ., ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του κατά περίπτωση
συγκεκριµένου κλάδου.

4. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται, και µετά τη δηµοσίευση του
παρόντος π.δ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 5
περιπτώσεις α και β του ν.δ/τος 400/70, να χρησιµοποιήσουν εκτιµήσεις
του άρθρου 9 του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/20 που έγιναν µέχρι και
την 31.10.1995, προκειµένου να διαθέτουν ή να αυξάνουν την ήδη
υπάρχουσα διάθεση σε ασφαλιστική τοποθέτηση ακινήτων της
περιπτώσεως Γ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν.δ/τος 400/70.

5. Οι διατάξεις της ως άνω παραγρ. 4 εφαρµόζονται και για τον υπολογισµό
της υπεραξίας των ακινήτων που αποτελεί στοιχείο του περιθωρίου
φερεγγυότητας, κατά ποσοστό όµως 85% της εκτιµηθείσης αξίας,
σύµφωνα µε την Παρ. 5 του αρ. 17α του ν.δ. 400/70.

6. Για τα ακίνητα, τα οποία διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση µετά τη
δηµοσίευση του Παρόντος π.δ/τος και τα οποία έχουν αποκτηθεί µέχρι
και την 31.10.1995, δεν ισχύει ο περιορισµός του άρθρου 8 παρ. 3
περίπτωση Γ του ν.δ/τος 400/70 αναφορικά µε την τιµή κτήσεως του
συµβολαίου αγοράς του ακινήτου.
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7. Η αξία των ακινήτων εκτός σχεδίων πόλεων, που έχει διατεθεί σε
ασφαλιστική τοποθέτηση µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος π.δ.,
λαµβάνεται υπόψη στην κάλυψη των τεχνικών αποθεµάτων.

Άρθρον 36

Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγµατος.

ΙΙ. Τα άρθρα 3 και 4 του Π.∆. 169/2000 προβλέπουν τα εξής :

Άρθρον 3

1.  Οι παραγ. 2 και 3 του άρθρου 111 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως
αναριθµήθηκε σε άρθρο 132 µε το άρθρο 5 του Π∆ 367/1994 (Α’ 125),
εξακολουθούν να εφαρµόζονται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά το
µέτρο που δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις των προστιθεµένων,
µε το παρόν Π∆ στο Ν∆ 400/1970 όπως ισχύει, νέων άρθρων 62 έως
και 78.

2.  Καταργείται κάθε διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του
παρόντος Π∆ ή ρυθµίζει θέµατα που ρυθµίζονται απ΄ αυτές.

3.  Όπου στο άρθρο 4 του Π∆ 148/1984, αναφέρεται η φράση
“αιτιολογηµένη γνωµοδότηση ορκωτού ή ορκωτών λογιστών του
Σώµατος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ)” προστίθεται και η φράση “ή
ορκωτού ή ορκωτών ελεγκτών”.

Άρθρον 4

1. Οι διατάξεις του παρόντος Π.∆. εφαρµόζονται από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρµοζοµένων αναλόγως των
διατάξεων του άρθρου 4 του Π.∆. 148/1984 όπως τροποποιήθηκε µε
το Π.∆. 64/1999.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 5α του Ν.∆. 400/1970, που προστέθηκαν µε
το άρθρο 2 του Ν. 2170/1993 (Α’ 150), καταργούνται.

3. Τα υποκαταστήµατα και πρακτορεία που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στον ΕΟΧ εφαρµόζουν το παρόν Π∆ µέχρι και την
31η/12/98. Από τις επόµενες εταιρικές χρήσεις το Υπουργείο
Ανάπτυξης ανακοινώνει ετησίως τα οικονοµικά αποτελέσµατά των
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο συνεργασίας των εποπτικών αρχών των
κρατών – µελών.

Στην Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση αυτού
του Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
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ΙΙΙ. Το άρθρο 21 του ν. 2170/93 έχει ως εξής :

Άρθρον 21

Με Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εµπορίου,
αριθµούνται εκ νέου, µεταγλωτίζονται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο
οι διατάξεις που αφορούν την επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης, τη
διαµεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλιση και την ασφάλιση αυτοκινήτου.

IV. Τα άρθρα 7 και 8 του Π.∆. 288/2002 προβλέπουν τα εξής :

Άρθρον 7

Όπου στα άρθρα 2 έως και 8 του παρόντος Π.∆. αναφέρονται άρθρα ή
κεφάλαια, χωρίς παραποµπή σε νόµο ή Π.∆. νοούνται τα άρθρα ή κεφάλαια
του Ν.∆. 400/1970, όπως ισχύει.

Άρθρον 8

Οι διατάξεις του παρόντος Π.∆. ισχύουν από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση αυτού
του Προεδρικού ∆ιατάγµατος.

V. Το άρθρο 12 του Π.∆. 10/2003 προβλέπει τα εξής :

Άρθρον 12

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα και τα εγκατεστηµένα
στην Ελλάδα υποκαταστήµατα τρίτων χωρών εφόσον ασκούν τον κλάδο
ασφάλισης ζηµιών 10 «αστική ευθύνη από ατυχήµατα που προκαλούνται
από αυτοκίνητα οχήµατα» εκτός της ευθύνης του µεταφορέα,
υποχρεούνται εντός δύο µηνών από της δηµοσίευσης του παρόντος να
υποβάλλουν στην ∆ιεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και
Αναλογιστικής καθώς και στα πληροφοριακά κέντρα των άλλων κρατών
µελών, στοιχεία του αντιπροσώπου ζηµιών που διορίζουν σε κάθε κράτος
µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 στ και 20 παρ. 2 Α στ του Ν.∆.
400/70, όπως ισχύει.

Η µη υποβολή των στοιχείων επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 38 του
Ν. 489/76, όπως ισχύει.

2. Επίσης τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα ασφαλιστικών
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επιχειρήσεων µε έδρα σε χώρες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. καθώς και οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται µε Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών
(Ε.Π.Υ.) στην Ελλάδα και ασκούν στην Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης
ζηµιών 10 «αστική ευθύνη από ατυχήµατα που προκαλούνται από
αυτοκίνητα οχήµατα» εκτός της ευθύνης του µεταφορέα, υποχρεούνται
να ενηµερώνουν το Κέντρο Πληροφοριών για τον αντιπρόσωπο που έχει
διορίσει η έδρα της επιχείρησης στα άλλα κράτη – µέλη και ο οποίος
εξυπηρετεί ζηµιωθέντες από ασφαλισµένα οχήµατα µέσω αυτών των
υποκαταστηµάτων ή µε ΕΠΥ.

3. Καταργούνται οι διατάξεις των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων
1348/10.12.1981 (ΦΕΚ 336/Α’/21.12.81) και 4/11.1.1985 (ΦΕΚ
2/11.1.85), καθώς και η φράση «και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού»
από το Π.∆. 764/1978 (ΦΕΚ 177/Α’/23.10.1978).

4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δηµοσιεύσεώς του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος Π.∆/τος.




