
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση 187/1/7.6.2016 
Λήψη διοικητικών μέτρων κατά της ασφαλιστι-

κής επιχείρησης με την επωνυμία «IΝΤΕRΝΑΤΙ-

ΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφα-

λίσεων» (Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 110, 224, 225, 227 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 Τράπε-
ζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρ-
μοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410/20.12.2012), όπως ισχύει μετά 
την τελευταία τροποποίησή της με την πράξη Εκτελεστι-
κής 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 Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηρι-
οτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),
στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδη-
γιών 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 (εφε-
ξής 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 συμπληρωματι-
κή εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που 
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών 

δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθε-
σίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 13) και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 110, 
224, 225, 227 και 229,

δ) τις υπ’ αριθ. 171/2/14.12.2015 και 178/1/10.2.2016 
αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 
Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφορικά με τη 
λήψη διοικητικών μέτρων κατά της Εταιρείας σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 17α έως 17γ του
Ν.δ. 400/1970 και των άρθρων 224 και 225 του Ν. 4364/
2016, αντίστοιχα,

ε) το υπ’ αριθ. 379/16/3.6.2016 (ΑΠ ΔΕΙΑ 2338/
3.6.2016) έγγραφο του Προέδρου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Εταιρείας με το οποίο διαβιβάστηκε στην 
Τράπεζα της Ελλάδος το υπ’ αριθ. 755/30.5.2016 πρα-
κτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου 
με θέμα το Σχέδιο Βραχυπόθεσμης Χρηματοδότησης 
(Σχέδιο) καθώς τα λοιπά συνημμένα σε αυτό έγγραφα,

στ) το από 6.6.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, επειδή:

1. Το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας της Εται-
ρείας κατά την 31.12.2015 δεν κάλυπτε το απαιτούμενο 
περιθώριο φερεγγυότητας, και ως εκ τούτου, δεν συ-
ντρέχουν για αυτήν οι προϋποθέσεις ένταξής της στις 
μεταβατικές διατάξεις των άρθρ. 103 και 273 παρ. 14 
του Ν. 4364/2016.

2. Η Εταιρεία δεν διαθέτει ίδια κεφάλαια επαρκή για 
την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότη-
τας, ιδία δε για την κάλυψη της Ελάχιστης Κεφαλαιακής 
Απαίτησης Φερεγγυότητας (MCR), το έλλειμμα της οποί-
ας ανέρχεται, όπως διαπιστώθηκε από την Εταιρεία, στο 
ποσό των € 20,75 εκατ.

3. Το Σχέδιο Βραχυπρόθεσμης Χρηματοδότησης προ-
βλέπει αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου από συγκεκρι-
μένο νέο μέτοχο. Το ποσό της αύξησης που θα προταθεί 
στη Γενική Συνέλευση επαρκεί για την αποκατάσταση 
των επιλέξιμων βασικών ιδίων κεφαλαίων στο επίπεδο 
της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης που η Εταιρεία 
διαπίστωσε.

4. Ο χρόνος πλήρους υλοποίησης του Σχεδίου που απο-
φάσισε το Δ.Σ. (πρακτικό συνεδρίασης 755/30.5.2016) 
για την κάλυψη της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης 
Φερεγγυότητας, υπερβαίνει το ανώτατο προβλεπόμενο 
στο άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4364/2016.
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5. Μετά την υλοποίηση του Σχεδίου τα επιλέξιμα βα-
σικά ίδια κεφάλαια θα υπολείπονται, όπως διαπίστωσε 
η Εταιρεία, του επιπέδου της Κεφαλαιακής Απαίτησης 
Φερεγγυότητας (SCR) και ως εκ τούτου η Εταιρεία οφείλει 
να λάβει και να υλοποιήσει πρόσθετα μέτρα,

6. Πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των 
διατάξεων εξυγίανσης του Ν. 4364/2016 αναφορικά με 
την Εταιρεία, όπως η διατήρηση του Ασφαλιστικού Διαχει-
ριστή, η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εντός ορισμένου 
χρονικού διαστήματος και η αναστολή πληρωμών καθώς 
και κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου όπως η περιστολή των 
αναλαμβανομένων κινδύνων, αποφασίζει τα ακόλουθα:

1) Δεν κάνει αποδεκτή την προθεσμία καταβολής 
του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που 
αποφάσισε, στο πλαίσιο του Σχεδίου, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 30.5.2016 
(πρακτικό 755/30.5.2016).

2) Καθορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
110 παρ.2, και παρ. 4 και του άρθρου 227 παρ. 1 του
Ν. 4364/2016, προθεσμία έως την 30η Αυγούστου 2016 
το αργότερο για την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 
της Εταιρείας, τηρούμενο αποκλειστικά σε πιστωτικό 
ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα, ποσού ύψους τουλά-
χιστον € 20,75 εκατ. υπέρ της αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου.

3) Η διάρκεια κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σε 
κάθε κλάδο ασφάλισης και για κάθε ασφαλιστική κάλυ-
ψη, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης από 
την 15 Ιουνίου ή μεταγενέστερης αυτής, δεν θα υπερ-
βαίνει τους 3 μήνες.

4) Απαγορεύεται η ανάληψη οιασδήποτε διασυνορι-
ακής ασφάλισης και αντασφάλισης (αντασφαλιστικής 
ανάληψης) σε κάθε κλάδο ασφάλισης.

5) Αναστέλλονται οι πληρωμές και καταβολές από την 
Εταιρεία, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016, των αμοιβών, 
επιδομάτων και πάσης φύσεως εξόδων προς μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των εξόδων για την πρόσλη-
ψη, εκπαίδευση και χρηματοδότηση νέων ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών.

6) Απαγορεύεται οιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματο-
δότηση ή ταμειακή διευκόλυνση σε μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, μετόχους και συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

7) Διατηρούνται σε ισχύ τα μέτρα της υπ’ αριθ. 178/
1/10.2.2016 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

8) Ο Ασφαλιστικός Διαχειριστής ενημερώνει την Τρά-
πεζα της Ελλάδος για την πορεία υλοποίησης του Σχεδί-
ου και την εφαρμογή από την Εταιρεία των υπό στοιχεία 
3 έως 6 ανωτέρω διοικητικών μέτρων.

9) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρε-
ούται να υποβάλλει προς έγκριση έως την 30η Ιουλίου 
2016 το αργότερο ρεαλιστικό Πρόγραμμα Οικονομικής 
Ανάκαμψης, σύμφωνα τα προβλεπόμενα στις διατά-
ξεις του άρθρου 109 παρ. 2 και του άρθρου 113 παρ. 1
Ν. 4364/2016, προκειμένου τα επιλέξιμα βασικά ίδια 
κεφάλαια να καλύπτουν το επίπεδο της Κεφαλαιακής 
Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR).

Η απόφαση ισχύει από την έκδοσή της και θα επιδο-
θεί στην Εταιρεία και στον Ασφαλιστικό Διαχειριστή της 
Ιωάννη Περιστέρη του Δημητρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στην Ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος 
και να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων 
και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) καθώς και στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχει-
ρήσεων και Αναλογιστικής). 

 Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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