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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΙΟΣΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 19η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΗΜΕΡΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ. 

Στην Αθήνα σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2016, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ στην οποία παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι: 

Κος Ιωάννης Στουρνάρας, Διοικητής, Πρόεδρος, και τα μέλη της κος Θ. Μητράκος, Υποδιοικητής, κος 

Ε. Γκατζώνας, κα Ι. Σεληνιωτάκη, κος Γ. Πάσχας, κος Σ. Παντελιάς, Διευθυντές. 

Παραβρέθηκε επίσης ως Γραμματέας η κα Μ. Παλληκάρη, Υπολογιστής Α’. Α΄.  

Συνεδρίαση 202/19.9.2016 
 

Θέμα 1: Λήψη διοικητικών μέτρων κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης με 
την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία 
Ασφαλίσεων Ζωής» («Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 223 έως 225, 228 και 229 του ν. 4364/2016 

 

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, 

β) την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 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 νομοθεσίας στην Οδηγία 

2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 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 

ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της 

ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13), και ιδίως τις διατάξεις 

των άρθρων 223 έως 225, 228 και 229 αυτού, 
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δ)  τις υπ’ αριθμ. 150/1/26.10.2015, 171/1/14.12.2015 και 178/2/10.2.2016, 

αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της 

Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες λήφθηκαν μέτρα κατά της ασφαλιστικής 

επιχείρησης «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής»,  

ε)  την υπ’ αριθμ. 185/1/12.5.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία λήφθηκαν 

διοικητικά μέτρα κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης «INTERNATIONAL LIFE 

Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», μεταξύ των οποίων και η υποχρεωτική 

αναζήτηση αναδόχου ασφαλιστικής επιχείρησης για τη μεταβίβαση τμήματος 

του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 224, 

225, 228 και 229 του ν.4364/2016,  

στ) την υπ’ αριθμ. 189/2/17.6.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την προθεσμία 

υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση 

χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία 

«INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» προς την 

ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ» σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 28 και 228 του Ν. 4364/2016 και την παράταση της 

αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση «INTERNATIONAL 

LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», 

ζ)   την υπ’ αριθμ. 197/1/1.9.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία εγκρίθηκε, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 228 του ν. 4364/2016, η 

μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση 

«INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» προς την 

ασφαλιστική επιχείρηση «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ»,  

η)   την υπ’ αριθμ. 198/1/13.9.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία παρετάθη η 

αναστολή πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση «INTERNATIONAL 

LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 229 του ν. 4364/2016, 

θ)  την από 14.9.2016 επιστολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 

προς την Εταιρεία (ΑΠ ΔΕΙΑ 671/14.9.2016) με την οποία διαβίβασε στην 

Εταιρεία, για τις απόψεις της, τις παρατηρήσεις της αρμόδιας 

συμβολαιογράφου επί της νομικής κατάστασης των προς μεταβίβαση στην 

«ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ» ακινήτων και την από 16.9.2016 απαντητική επιστολή της 

Εταιρείας (ΑΠ ΔΕΙΑ 3454/16.9.2016), 

ι) το από 19.9.2016 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής 

Ασφάλισης. 

 

ΕΠΕΙΔΗ 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ανωτέρω υπό στοιχείο ι) Εισηγητικό 

Σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης: 
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α) η μεταβίβαση από την Εταιρεία στην ανάδοχο ασφαλιστική επιχείρηση του 

συμφωνηθέντος με αυτήν τμήματος του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου, δεν έχει 

ακόμη ολοκληρωθεί, παρά την υπ’ αριθμ. 197/1/1.9.2016 απόφαση της Επιτροπής 

Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την 

έγκριση αυτής, 

β) η χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας επιδεινώνεται συνεχώς, 

γ) η Διοίκηση της Εταιρείας έως σήμερα δεν έχει διορθώσει, όπως προκύπτει από τα 

έγγραφα που βρίσκονται σε γνώση της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, 

τα νομικά και πραγματικά ελαττώματα των ακινήτων προς μεταβίβαση για την 

ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου,   

δ) πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή διατάξεων εξυγίανσης αναφορικά 

με την Εταιρεία, ειδικότερα η ανάθεση στον Ασφαλιστικό Διαχειριστή της διοίκησης 

της Εταιρείας σε αντικατάσταση του Διοικητικού της Συμβουλίου με ειδικότερη 

επιδίωξη την εκτίμηση της παρούσας κατάστασης, 

ε) η ανάθεση της διοίκησης της Εταιρείας στον Ασφαλιστικό Διαχειριστή, σε 

αντικατάσταση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποτελεί μέτρο που αποβλέπει στην 

προστασία των ασφαλισμένων και τη σταθερότητα της ασφαλιστικής αγοράς, 

 

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι τα ακόλουθα: 

 

1. Αναθέτει στον Ασφαλιστικό Διαχειριστή κ. Ιωάννη Περιστέρη, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 224 παρ. 3 του ν. 4364/2016, τη διοίκηση της Εταιρείας σε 

αντικατάσταση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αφαιρεί τις εκτελεστικές 

αρμοδιότητες των μελών του. 

2. Ο Ασφαλιστικός Διαχειριστής αναλαμβάνει αμελλητί να διεκπεραιώσει τα εξής: 

α) να αναθέσει σε εμπειρογνώμονες την εξέταση των φακέλων των ακινήτων της 

Εταιρείας που έχουν επιλεγεί από την ανάδοχο ασφαλιστική επιχείρηση για την 

ολοκλήρωση της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

197/1/1.9.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της 

Τράπεζας της Ελλάδος και τη σύνταξη και παράδοση στην Εταιρεία σχετικής 

έκθεσης. Στην έκθεση αυτή θα αναφέρονται ιδίως αα) η νομική κατάσταση των 

ακινήτων ως προς την κυριότητα και τυχόν εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών αβ) οι 

ενέργειες, ο εκτιμώμενος χρόνος και το κόστος που απαιτεί η νομιμοποίηση της 

κατάστασης των ακινήτων, προς τον σκοπό της μεταβίβασης αυτών,  

β) να υποβάλλει προς την Τράπεζα της Ελλάδος την ως άνω έκθεση των 

εμπειρογνωμόνων με τα σχόλιά του ως προς τη δυνατότητα της Εταιρείας να 

αντεπεξέλθει στις απαιτούμενες ενέργειες, έως την 3η Οκτωβρίου 2016.  

3. Διατηρούνται σε ισχύ τα μέτρα της υπ΄ αριθμ. 198/1/13.9.2016 απόφασης της 

Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος και τα 
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υπό στοιχείο 2, 3, 4 και 5 μέτρα της υπ΄ αριθμ. 185/1/12.5.2016 απόφασης της 

Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Η  απόφαση ισχύει από την έκδοσή της και να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία και στον 

Ασφαλιστικό Διαχειριστή της κ. Ιωάννη Περιστέρη του Δημητρίου. 

Η  απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος  

και να κοινοποιηθεί  στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), καθώς και στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού 

(Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, 

Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.Μ.Η.). 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                    Ιωάννης Στουρνάρας 

 
 
        Ακριβές αντίγραφο, 
        Αθήνα, 20.9.2016 
 
         Η Γραμματέας 
 
  [υπογεγραμμένο] 
 
         Μ. Παλληκάρη 
 
 
         

 

 
 
 


