
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφασης 185/1/12.5.2016
 Λήψη διοικητικών μέτρων κατά της ασφαλιστικής επιχεί−

ρησης με την επωνυμία «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώ−
νυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» (Εταιρεία) σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 224, 225, 228 και 229 
του Ν. 4364/2016.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, 

ΦΕΚ Α΄ 298) καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, 
όπως ισχύει,

β) την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τρά−
πεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση 
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τελευταία τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής 
Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και 
της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της 
Ελλάδος» (ΦΕΚ Β΄ 2312),

γ) το Ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νο−
μοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμ−
βρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκη−
ση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 
2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/
ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά 
τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων 
και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, 
καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που 
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογε−
νών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νο−
μοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 13) και ιδιαίτερα τις διατάξεις των 
άρθρων 5, 224, 225, 228, 229 και 232,

 δ) τις υπ’ αριθμ. 150/1/26.10.2015 και 171/1/14.12.2015 
Αποφάσεις της, με τις οποίες λήφθηκαν μέτρα για την 
ασφαλιστική επιχείρηση «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη 
Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» ως προς την αποκατάσταση 
της φερεγγυότητάς της,

ε) την υπ’ αριθμ. 178/2/10.2.2016 Απόφασή της, αναφο−
ρικά με την λήψη διοικητικών μέτρων κατά της ασφα−
λιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «IΝΤΕRΝΑΤΙ−
ΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 224 και 225 
του Ν. 4364/2016,

στ) το από 11.5.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

ΕΠΕΙΔΗ

i) το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας της ασφα−
λιστικής επιχείρησης «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμη 
Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» την 31.12.2015 δεν κάλυπτε 
το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητάς της και το 
ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο και, ως εκ τούτου, δεν 
συντρέχουν για την εταιρεία οι προϋποθέσεις ένταξής 
της στις διατάξεις των άρθρ. 103 και 273 παρ. 14 του 
Ν. 4364/2016,

ii) η ασφαλιστική επιχείρηση «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ 
Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» δεν διαθέτει ίδια 
κεφάλαια επαρκή για την κάλυψη των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων φερεγγυότητας,

iii) η μεταβίβαση σε ανάδοχο ασφαλιστική επιχείρη−
ση του συνόλου του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της 
Εταιρείας, κατά τα αναφερόμενα στην απόφαση ΕΠΑΘ 
178/2/10.2.2016, δεν έχει τελεσφορήσει,

iv) πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
των διατάξεων εξυγίανσης αναφορικά με την Εταιρεία, 
όπως η διατήρηση του Ασφαλιστικού Διαχειριστή, η 
υποχρεωτική μεταβίβαση μέρους του ασφαλιστικού 
χαρτοφυλακίου και η αναστολή πληρωμών, 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 1482

13 Μαΐου 2016
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα ακόλουθα:

1. Η Εταιρεία, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιό της σε 
συνεργασία με τον Ασφαλιστικό Διαχειριστή, υποχρε−
ούται να αναζητήσει ανάδοχο ασφαλιστική επιχείρηση 
για την μεταβίβαση τμήματος του ασφαλιστικού χαρ−
τοφυλακίου της Εταιρείας, ως μέτρου εξυγίανσής της, 
δυνάμει του άρθρου 228 παρ. 1 και 3 του Ν. 4364/2016. 
Ειδικότερα, εντέλλεται η Διοίκηση της Εταιρείας όπως 
άμεσα αναζητήσει ανάδοχο ασφαλιστική επιχείρηση για 
τη μεταβίβαση των εξής:

i) των εν ισχύ ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
των ασφαλιστικών κλάδων Ι.1 (ασφαλίσεις επιβίωσης 
ή θανάτου, μεικτές ασφαλίσεις, ασφαλίσεις ζωής με 
επιστροφή του ασφαλίστρου) και Ι.2 (ασφαλίσεις προ−
σόδων) του άρθρου 5 του Ν. 4364/2016, με καλύψεις 
συμπληρωματικών ασφαλίσεων σωματικών βλαβών του 
κλάδου Ι.3 συνεπεία αποκλειστικά ασθενείας ή ασθε−
νείας και ατυχήματος,

ii) των εν ισχύ ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
του ασφαλιστικού κλάδου ΙΙΙ (ασφαλίσεις ζωής συνδε−
δεμένες με επενδύσεις) του άρθρου 5 του Ν. 4364/2016, 
με καλύψεις συμπληρωματικών ασφαλίσεων σωματικών 
βλαβών του κλάδου Ι.3 συνεπεία αποκλειστικά ασθενεί−
ας ή ασθενείας και ατυχήματος.

Καλείται η Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Ασφα−
λιστικό Διαχειριστή, να μεριμνήσει ώστε έως την 20η 
Μαΐου 2016, και ώρα 12:00 μμ, να λάβει τυχόν προτάσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ασφαλιστικές επιχει−
ρήσεις για τη μεταβίβαση του ως άνω ασφαλιστικού 
χαρτοφυλακίου και με τη λήξη της ως άνω προθεσμί−
ας ο Ασφαλιστικός Διαχειριστής να ενημερώσει την 
Τράπεζα της Ελλάδος επί των προτάσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και επί της προθεσμίας την οποία όρισε 
σε έκαστο των υποψηφίων αναδόχων για την υποβολή 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος της μεταξύ τους συμ−
φωνίας μεταβίβασης.

2. Αναστέλλονται οι πληρωμές και καταβολές από 
την Εταιρεία, έως την 15η Ιουλίου 2016, στις περι−
πτώσεις:

α. απαιτήσεων και υποχρεώσεων από ασφαλιστικές 
συμβάσεις οι οποίες αφορούν σε καταβολή:

i) εξαγορών, μερικών ή ολικών, ασφαλιστηρίων συμ−
βολαίων όλων των κλάδων ασφάλισης,

ii) του προϊόντος της υπεραπόδοσης των μαθηματικών 
αποθεμάτων με βάση τους όρους των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων των ασφαλιστικών κλάδων Ι1, Ι2, με εξαίρε−
ση την περίπτωση λήξεως ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
ή καταβολής συντάξεως,

iii) τυχόν πρόσθετων παροχών (bonus) που προβλέ−
πονται κατά τη διάρκεια των ασφαλιστηρίων συμ−
βολαίων, πριν τη λήξη τους, σε όλους τους κλάδους 
ασφάλισης,

iv) παροχών πρόωρων αποχωρήσεων ασφαλισμένων 
με ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ασφαλιστικού 
κλάδου VII,

β. χορήγησης δανείων επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
ή επαύξησης υφιστάμενων υπολοίπων δανείων, σε όλους 
τους κλάδους ασφάλισης,

γ. υποχρεώσεων προς διαμεσολαβητές σε εκτέλεση 
συμβατικών υποχρεώσεων οι οποίες αφορούν σε κα−
ταβολή αμοιβών, επιδομάτων και υπερπρομηθειών που 

παρέχονται πέραν των προμηθειών που αναλογούν στο 
ασφάλιστρο,

δ. εξόδων εκπαιδεύσεως διαμεσολαβούντων, καθώς 
και εξόδων που πραγματοποιούνται για την πρόσληψη, 
την εκπαίδευση και τη χρηματοδότηση νέων διαμεσο−
λαβούντων,

ε. τοκοχρεολυσίων ή τόκων που οφείλει να καταβάλει 
η Εταιρεία προς εξυπηρέτηση δανειακών της συμβά−
σεων ή ομολογιών,

στ. αμοιβών, επιδομάτων και πάσης φύσεως εξόδων 
προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ζ. δαπανών λειτουργίας της Εταιρείας πέραν των 
ελαχίστων που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη λειτουργία της.

Ως προς τις ανωτέρω πληρωμές και καταβολές, εφαρ−
μόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 229 
Ν. 4364/2016 περί αναστολής προθεσμιών και άσκησης 
διαδικαστικών πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς 
και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων.

3. Απαγορεύεται οιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρημα−
τοδότηση της Εταιρείας από τη θυγατρική ασφαλιστική 
επιχείρηση International Life ΑΕΓΑ καθώς και οιαδήποτε 
συναλλαγή αγοραπωλησίας περιουσιακών στοιχείων 
μεταξύ αυτών, καθώς και οιαδήποτε άμεση ή έμμεση 
χρηματοδότηση ή ταμειακή διευκόλυνση σε μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, μετόχους και συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις.

4. Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 178/2/10.2.2016 απόφαση 
της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 
της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Ασφαλιστικός Διαχειρι−
στής μεριμνά ιδίως για τα εξής:

α) την είσπραξη των ασφαλίστρων και λοιπών απαι−
τήσεων της Εταιρείας,

β) την υποβολή αναλυτικής κατάστασης των περι−
ουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την εκτίμηση των 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς τους ασφαλισμένους 
και την ανάλυση αυτών μεταξύ των κλάδων ασφαλίσεων 
ζωής, διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαί−
ων και ασφαλίσεων που συνδέονται με επενδύσεις, για 
το κλείσιμο κάθε εβδομάδας και την υποβολή της στην 
Τράπεζα της Ελλάδος έως το τέλος της επόμενης από 
εκείνην εβδομάδας.

5. Διατηρείται η απαγόρευση ανάληψης νέων ασφα−
λιστικών εργασιών, η οποία επιβλήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 171/1/14.12.2015 απόφαση της Επιτροπής Πι−
στωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, ήτοι η απαγό−
ρευση νέων ασφαλιστικών εργασιών της Εταιρείας 
που αφορούν στο σύνολο της δραστηριότητάς της 
σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και κάθε 
πρόσθετη τροποποιητική πράξη επί των υφιστάμενων 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που μεταβάλλει το ύψος 
των ασφαλίστρων, το ασφαλισμένο κεφαλαίο ή/και τις 
παροχές των ασφαλιστικών καλύψεων, υπό την έννοια 
της αύξησης αυτών.

Η απόφαση ισχύει από την έκδοσή της και να επι−
δοθεί στην Εταιρεία και στον Ασφαλιστικό Διαχει−
ριστή της Ιωάννη Περιστέρη του Δημητρίου προς 
γνώση, για τις νόμιμες συνέπειες και τις κατά νόμο 
κοινοποιήσεις.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος 

και να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσε−

ων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), καθώς και 

στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

(Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής).

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
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1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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