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ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: 

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει, 

β) τον 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 
το άρθρο 46 αυτού, 

γ) τον Κανονισμό υπ’ αριθμ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη Σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (ΕΕ L 331 της 15.12.2010), και ιδίως το άρθρο 16 αυτού, 

δ) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής για τη 
συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015), 

ε) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/498 της Επιτροπής για τον καθορισμό 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τη διαδικασία εποπτικής έγκρισης για 
τη χρησιμοποίηση ειδικών για κάθε επιχείρηση παραμέτρων σύμφωνα με την οδηγία 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 79/8 της 
25.3.2015), 

στ) τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε 
επιχείρηση (EIOPA-BoS-14-178/27.11.2014) στο κείμενο των οποίων αναφέρεται ότι 
εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2016, και 

Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις 
ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση (EIOPA-BoS-14-
178/27.11.2014)  
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ζ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να υιοθετήσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση 
(EIOPA-BoS-14-178/27.11.2014), ως εξής :  

 

Άρθρο 1 
Σκοπός και Ορισμοί  

1. Σκοπός της παρούσας είναι να θεσπισθεί πλαίσιο οδηγιών για την εφαρμογή της 
παραγράφου 7 του άρθρου 80, των άρθρων 86, 188 και της παραγράφου 2 του 
άρθρου 203 του ν.4364/2016 καθώς και των άρθρων 218, 219, 220, 338 και 356 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. 

2. Τα άρθρα 2 ως 9 της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως σε ομίλους όταν 
υπολογίζουν την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου κάνοντας χρήση 
της μεθόδου 1 ή συνδυασμού των μεθόδων 1 και 2, σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α), 
(β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. 

3. Για τις ανάγκες της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί που δίδονται στις 
αντίστοιχες έννοιες στα κείμενα του ν.4364/2016, της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ 
(Φερεγγυότητα ΙΙ) και των Κανονισμών που αναφέρονται ανωτέρω. Σε περίπτωση 
απόκλισης μεταξύ των ορισμών των ιδίων εννοιών στην ελληνική απόδοση των ως 
άνω κειμένων, προκρίνεται η ορολογία που υιοθετεί ο ν.4364/2016. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ή ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Άρθρο 2 
(1η και 2η κατευθυντήριες γραμμές) 

Ο ρόλος της κρίσης των εμπειρογνωμόνων – Σημαντικότητα 
 

1. Κάθε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση η οποία εφαρμόζει παραμέτρους 
ειδικές για τη συγκεκριμένη επιχείρηση διασφαλίζει ότι πληρούνται τα κριτήρια 
ποιότητας δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 219 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, 
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ανεξαρτήτως της σημαντικότητας του τμήματος για το οποίο χρησιμοποιούνται οι 
ειδικές αυτές παράμετροι. 

2. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 219 του εν λόγω Κανονισμού, απαγορεύεται η 
κρίση εμπειρογνωμόνων να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο ελλιπών δεδομένων. 
Χρήση της κρίσης εμπειρογνωμόνων κατά την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου 
επιτρέπεται μόνον για την τυχόν προσαρμογή υφιστάμενων δεδομένων.      

3. Οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν παραδοχές που 
βασίζονται στην κρίση των εμπειρογνωμόνων μόνον εφόσον τα δεδομένα που 
προκύπτουν από την προσαρμογή της παραγράφου 2 της παρούσας πληρούν τα 
κριτήρια του άρθρου 219 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, και αποδεικνύουν στην 
Τράπεζα της Ελλάδος την εν λόγω συμμόρφωση τόσο κατά την αρχική αίτηση 
έγκρισης όσο και σε κάθε περίπτωση επόμενου αιτήματός της. 

 

Άρθρο 3 
(3η κατευθυντήρια γραμμή) 

Προσαρμογές για τη βελτίωση του επιπέδου καταλληλότητας των δεδομένων 
 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 της παρούσας, κατά τον καθορισμό των 
παραμέτρων που προσιδιάζουν σε κάθε επιχείρηση, οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόζουν τα ιστορικά δεδομένα 
μόνον ώστε να απαλείφεται η τυχόν επίδραση των κινδύνων που δεν θα έχουν σχέση 
κατά τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες. 

2. Κάθε προσαρμογή σε ιστορικά δεδομένα που αφορά σε εξομάλυνση αυτών δεν 
επιτρέπεται.  

 
Άρθρο 4 

(4η κατευθυντήρια γραμμή) 
Προσαρμογή των ιστορικών δεδομένων ούτως ώστε να εξουδετερώνεται η επίδραση 

καταστροφικών γεγονότων και να αντικατοπτρίζονται οι τρέχουσες συμφωνίες 
αντασφάλισης 

 

1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν παραμέτρους 
ειδικές για αυτές διαθέτουν καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες για τα 
ακόλουθα: 

α) για την αναγνώριση, καταγραφή και επιμέτρηση των ζημιών από καταστροφικά 
γεγονότα κατ΄ αντιδιαστολή των ζημιών που απλώς θεωρούνται ακραίες (outliers), 

β) για την προσαρμογή δεδομένων σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παραγράφου 
2 του Β’ τμήματος του παραρτήματος XVII του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, 

γ) για την προσαρμογή δεδομένων σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 
2 του Β’ τμήματος, την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του Γ’ τμήματος και την 
περίπτωση (στ) της παραγράφου 2 του Δ’ τμήματος του παραρτήματος XVII του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. 
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2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εξετάζουν και λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τυχόν μεταβολές της ιδίας κράτησής τους αναφορικά με μη 
αναλογικές αντασφαλιστικές συμβάσεις, όταν οι μεταβολές αυτές έχουν αντίκτυπο 
στη μεταβλητότητα του κινδύνου σχηματισμού αποθεμάτων (reserve risk). 

 

Άρθρο 5 
(5η κατευθυντήρια γραμμή) 

Υπολογισμός της προσαρμογής για τη μη αναλογική αντασφάλιση αναφορικά με τον 
κίνδυνο ασφαλίστρων 

 

1. Κατά τον υπολογισμό του συντελεστή προσαρμογής για τη μη αναλογική 
αντασφάλιση της υποπερίπτωσης (iii) της περίπτωσης (α) καθώς και της 
υποπερίπτωσης (iii) της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 218 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, τόσο τα ακαθάριστα δεδομένα όσο και τα καθαρά, χωρίς 
τη μη αναλογική αντασφάλιση, δεδομένα αντανακλούν τις αντασφαλιστικές 
συμβάσεις που θα παρέχουν κάλυψη για τους επόμενους δώδεκα μήνες. 

2. Αναφορικά με τα δεδομένα της παραγράφου 1 του παρόντος, οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τα άρθρα 1 έως 4 της παρούσας. 

 

Άρθρο 6 
(6η κατευθυντήρια γραμμή) 

Διαρκής συμμόρφωση 
 

1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης του ιδίου κινδύνου και της φερεγγυότητάς τους (ORSA) 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη χρήση παραμέτρων 
ειδικών σε αυτές. 

2. Στο πλαίσιο της έκθεσης αναφορικά με την αξιολόγηση ιδίου κινδύνου και 
φερεγγυότητας (ORSA) η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνουν κάθε τυχόν 
σημαντική μεταβολή στα στοιχεία και στις πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στην 
αίτηση και παρέχουν σχετικές λεπτομερείς πληροφορίες. 

3. Σε περίπτωση που η χρήση νέων δεδομένων επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στην αίτηση, οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις παρέχουν, κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της 
Ελλάδος, όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό των ειδικών παραμέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από τη χρήση του νέου συνόλου δεδομένων, 
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο βάσει του οποίου τεκμηριώνεται ότι ο υπολογισμός 
είναι κατάλληλος. 

4. Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
κάνουν ήδη χρήση ειδικών παραμέτρων, αντιληφθούν ότι μια άλλη τυποποιημένη 
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μέθοδος παράγει ακριβέστερο αποτέλεσμα για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των 
απαιτήσεων βαθμονόμησης των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 77 του ν.4364/2016, υποβάλουν νέα αίτηση για τη χρήση της εν λόγω 
εναλλακτικής τυποποιημένης μεθόδου. 

 

Άρθρο 7 
(7η κατευθυντήρια γραμμή) 

Αποκατάσταση μη συμμόρφωσης 
 

1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με κάποια από τις απαιτήσεις για τη χρήση, από 
μία ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, παραμέτρων ειδικών για αυτήν, η 
Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί τη δυνατότητα της επιχείρησης να συμμορφωθεί 
εντός τριών μηνών. 

2. Κατά την αξιολόγηση της παραγράφου 1 του παρόντος, η Τράπεζα της Ελλάδος 
εξετάζει τον βαθμό και την έκταση της μη συμμόρφωσης, τον χρόνο που απαιτείται 
για την αποκατάστασή της καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η 
επιχείρηση ώστε να αποκαταστήσει την τήρηση των απαιτήσεων σχετικά με την 
χρήση των ειδικών παραμέτρων. 

3. Εάν η κατάσταση μη συμμόρφωσης δεν μπορεί να διορθωθεί εντός τριών μηνών, 
η Τράπεζα της Ελλάδος, με απόφασή της, ανακαλεί την έγκριση για τη χρήση ειδικών 
παραμέτρων για τη συγκεκριμένη επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/498 σχετικά με τη «διαδικασία εποπτικής 
έγκρισης για τη χρησιμοποίηση ειδικών για κάθε επιχείρηση παραμέτρων σύμφωνα 
με την Οδηγία 2009/138/ΕΚ». 

4. Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 
επιχείρηση υπολογίζει την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας χρησιμοποιώντας 
τις τυποποιημένες παραμέτρους και σε περίπτωση που επιθυμούν τη χρήση εκ νέου 
ειδικών παραμέτρων για αυτές, υποβάλουν νέα αίτηση. 

 

Άρθρο 8 
(8η κατευθυντήρια γραμμή)  

Απαίτηση εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρήση από μία επιχείρηση 
ειδικών για αυτήν παραμέτρων 

 

1. Στην απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 86 του ν.4364/2016, κατά την οποία ζητείται από μία ασφαλιστική ή 
αντασφαλιστική επιχείρηση να αντικαταστήσει ένα υποσύνολο των παραμέτρων που 
χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό με την τυποποιημένη μέθοδο από παραμέτρους 
ειδικές για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, καταγράφονται οι παράμετροι που πρέπει να 
αντικατασταθούν με αναφορά στο άρθρο 218 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Στην 
απόφαση του προηγουμένου εδαφίου προσδιορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία στην 
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εν λόγω επιχείρηση ώστε να υποβάλλει σχετική αίτηση. Η τιθέμενη προθεσμία είναι 
ρεαλιστική και προσδιορίζεται κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού λάβει 
υπόψη της την άποψη της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.  

2. Η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, αφού λάβει το αίτημα της Τράπεζας 
της Ελλάδος, εξετάζει διεξοδικά όλες τις διαθέσιμες τυποποιημένες μεθόδους. 

 

Άρθρο 9 
(9η κατευθυντήρια γραμμή) 

Σημαντική απόκλιση 
 

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την εξέταση του άρθρου 86 του ν. 4364/2016 του 
κατά πόσον ενδείκνυται ο υπολογισμός της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας 
σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο, επειδή το προφίλ κινδύνου της ασφαλιστικής 
ή αντασφαλιστικής επιχείρησης αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες 
βασίζεται ο υπολογισμός με την τυποποιημένη μέθοδο, λαμβάνει υπόψη της 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α) τα συμπεράσματα ή πορίσματα που προκύπτουν από τη διαδικασία εποπτικής 
αξιολόγησης του άρθρου 25 του ν.4364/2016, 

β) τη φύση, τον τύπο και το μέγεθος της απόκλισης, 

γ) την πιθανότητα και τη σοβαρότητα των τυχόν δυσμενών συνεπειών για τους 
ασφαλισμένους και τους δικαιούχους, 

δ) το επίπεδο ευαισθησίας των παραδοχών με τις οποίες σχετίζεται η απόκλιση, 

ε) την εκτιμώμενη οικονομική μέση διάρκεια (duration) καθώς και τη μεταβλητότητα 
της απόκλισης εντός χρονικού διαστήματος ίσου με την ανωτέρω οικονομική μέση 
διάρκεια. 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιεί την εξέταση της παραγράφου 1 του 
παρόντος στη βάση της μεγαλύτερης δυνατής ανάλυσης σε επίπεδο ομογενών 
ομάδων για τις οποίες είναι δυνατή η χρήση των ειδικών αυτών παραμέτρων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΜΙΛΟ 

 
Άρθρο 10 

(10η κατευθυντήρια γραμμή) 
Αίτηση για έγκριση της χρήσης ειδικών παραμέτρων για κάθε όμιλο 

 

1. Στην αίτηση ενός ομίλου για έγκριση της χρήσης παραμέτρων ειδικών για τον 
όμιλο αυτό περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που απαιτούνται στις 
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παραγράφους 1, 3 και 4 του άρθρου 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/498 
σχετικά με τη  «διαδικασία εποπτικής έγκρισης για τη χρησιμοποίηση ειδικών για 
κάθε επιχείρηση παραμέτρων σύμφωνα με την Οδηγία 2009/138/ΕΚ», όπου κάθε 
αναφορά σε «ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση» νοείται ως αναφορά σε 
«ειδικές παραμέτρους για κάθε όμιλο». 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, άλλως η 
αρχή εποπτείας του ομίλου, δύναται να ζητά πρόσθετες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της αίτησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου από την 
συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, την εταιρεία ασφαλιστικών 
συμμετοχών ή τη μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών . 

 

Άρθρο 11 
(11η κατευθυντήρια γραμμή) 

Πεδίο εφαρμογής της χρήσης ειδικών παραμέτρων για κάθε όμιλο 
 

1. Όταν η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου υπολογίζεται σύμφωνα 
με τη μέθοδο 1 ή βάσει συνδυασμού της μεθόδου 1 και της μεθόδου 2, η 
συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 
συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών χρησιμοποιεί τις 
ειδικές παραμέτρους για κάθε όμιλο μόνο στα ενοποιημένα δεδομένα των 
περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρο 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/35 και τα άρθρα 2 ως 9 της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως. 

2. Όταν η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου υπολογίζεται σύμφωνα 
με τη μέθοδο 2, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η 
εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 
συμμετοχών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί παραμέτρους ειδικές για τον όμιλο 
αυτόν. 

3. Σε περιπτώσεις ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υπολογισμού της φερεγγυότητας ενός ομίλου 
σύμφωνα με τη μέθοδο 2, τότε, ειδικές παράμετροι συμπεριλαμβάνονται στον 
υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου μόνο για τις 
επιχειρήσεις αυτές που έχουν λάβει  σχετική έγκριση από την αρμόδια εποπτική 
αρχή. 

Άρθρο 12 
(12η κατευθυντήρια γραμμή) 

Απαιτήσεις ποιότητας δεδομένων σε επίπεδο ομίλου 
 

Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 
συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών αποδεικνύει στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, άλλως στην αρχή 
εποπτείας του ομίλου, ότι η φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και το προφίλ 
κινδύνου του ομίλου είναι αρκετά παρόμοια με τα αντίστοιχα των μεμονωμένων 
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επιχειρήσεων που παρέχουν τα δεδομένα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ 
των στατιστικών παραδοχών στις οποίες βασίζονται τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται σε επίπεδο μεμονωμένων οντοτήτων και σε επίπεδο ομίλου. 

 

 

Άρθρο 13 
(13η κατευθυντήρια γραμμή) 

Διαβούλευση στο πλαίσιο του κολλεγίου (σώματος) εποπτικών αρχών  
 

Κατά τη διαβούλευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 356 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι άλλες εποπτικές αρχές στο 
πλαίσιο του κολλεγίου (σώματος) εποπτικών αρχών, μεταξύ άλλων, αναλύουν και 
εξετάζουν την αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων σε επίπεδο ομίλου και τη 
συνάφεια της χρησιμοποιούμενης τυποποιημένης μεθόδου. 

 

 

Άρθρο 14 
(14η κατευθυντήρια γραμμή) 

Ενημέρωση του κολλεγίου (σώματος) εποπτικών αρχών 
 

1. Στην περίπτωση αίτησης για έγκριση χρήσης παραμέτρων ειδικών για μια 
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση σε ατομικό επίπεδο, η οποία 
περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του υπολογισμού της φερεγγυότητας του 
ομίλου, η Τράπεζα της Ελλάδος, ενημερώνει το κολλέγιο εποπτικών αρχών για την 
παραλαβή σχετικής αίτησης και για την αντίστοιχη απόφασή της. Σε περίπτωση 
απόρριψης της αίτησης, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει το κολλέγιο εποπτικών 
αρχών για τους βασικούς λόγους της απόφασής της. 

2. Πριν από τη λήψη της τελικής της απόφασης σχετικά με την αίτηση για τη χρήση 
ειδικών παραμέτρων για κάθε όμιλο, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή 
εποπτείας του ομίλου, εξετάζει όλες τις τυχόν αποφάσεις των επιμέρους εποπτικών 
αρχών σχετικά με αιτήσεις ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του υπολογισμού της φερεγγυότητας του 
ομίλου για τη χρήση ειδικών παραμέτρων σε ατομικό επίπεδο. 
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Άρθρο 15 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016. 

Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να 
αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

 

    Ο Υποδιοικητής        Ο Υποδιοικητής     Ο Διοικητής 

Θεόδωρος Μητράκος               Ιωάννης Μουρμούρας                  Ιωάννης Στουρνάρας 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
Αθήνα, 16.2.2016 
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 
Η Διευθύντρια 
 
 
[υπογεγραμμένο] 
Ιωάννα Σεληνιωτάκη 

 


