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ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
Ι. Στο διαρρεύσαν χρονικό διάστημα (μετά την 2η Έκθεση μου), έχει σημειωθεί ικανοποιητική
πρόοδος των εργασιών εκκαθάρισης ,αλλά και των εργασιών εξέτασης της «αναδιοργάνωσης»
του χαρτοφυλακίου ζωής.
Ήδη μετά την ψήφιση από την Βουλή του σχεδίου Νόμου για την συμπλήρωση των διατάξεων
του αρ.17 παρ.1 του Ν.3790/2009, που προσέθεσε το αρ.4α στο αρ.10 του ΝΔ.400/1970 (η
δημοσίευση του οποίου στο ΦΕΚ αναμένεται στις αμέσως επόμενες ημέρες) οι διαδικασίες
«αναδιοργάνωσης» των χαρτοφυλακίων ζωής θα προσαρμοσθούν στις νέες σχετικές διατάξεις.
Για τον λόγο αυτό υπήρξε καθυστέρηση στην υλοποίηση ορισμένων ενεργειών (αναρτήσεις
των αρχικών καταλόγων ασφαλισμένων κλπ), που στην προηγούμενη Έκθεση, είχε προβλεφθεί
ότι θα είχαν πραγματοποιηθεί στο διαρρεύσαν χρονικό διάστημα.
II. Μέχρι το τέλος Αυγούστου (και εφόσον είναι τεχνικά δυνατό) εκτιμάται ότι θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα της ΕΠΕΙΑ οι κατάλογοι:
Α. των καταγεγραμμένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, στα τηρηθέντα από την Εταιρία
Μητρώα, κλάδων ζωής, με ένδειξη της ύπαρξης ή μη συμπληρωματικών καλύψεων στα
ασφαλιστήρια συμβόλαια τους.
Β. οι καταγεγραμμένες δηλωθείσες/αναγγελθείσες απαιτήσεις (ζημιές) των ασφαλισμένων.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι :
Α.1. Η ανάρτηση του καταλόγου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σκοπό θα έχει την
διαπίστωση και διακρίβωση από αυτούς ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που είχαν συνάψει με
την εταιρία είναι καταγεγραμμένο στα μητρώα κλάδων ζωής (δεν θα υπάρχει αναφορά σε
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο), καθώς και εάν συνδέοντο με αυτό «συμπληρωματικές» καλύψεις
(πχ. νοσοκομειακές κλπ).
2. Λαμβανομένου υπόψη ότι έχει διαπιστωθεί η έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων (ιδίως στα
εφάπαξ καταβολής) με «πλασματικό» κεφάλαιο (μεγαλύτερο του πράγματι καταβληθέντος ή

χωρίς πραγματική καταβολή του), για τα οποία πραγματοποιείται αναλυτικός έλεγχος, η
ύπαρξη αυτών στους καταλόγους που θα αναρτηθούν δεν υποδηλώνει ότι αυτά
αναγνωρίζονται ως «έγκυρα», δεδομένου ότι μόνον τα ασφαλιστήρια που θα περιληφθούν στο
«προσωρινό» χαρτοφυλάκιο (που εκτιμάται ότι θα αναρτηθεί στα τέλη του τρέχοντος έτους)
θα αναγνωρίζονται ως «έγκυρα».
3. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, για τα οποία είχαν υποβληθεί
αιτήματα εξαγοράς,
ανεξαρτήτως του πότε υπεβλήθησαν στην εταιρία (πριν ή μετά την ημερομηνία ανάκλησης της
άδειας της) θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο αυτό, όπως προβλέπεται από τον νέο Νόμο.
4. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έληξαν ή θα λήξουν, θα περιλαμβάνονται επίσης στον
κατάλογο.
Β. Στις αναγγελθείσες απαιτήσεις θα περιλαμβάνονται όσες έχουν αναγγελθεί πριν ή μετά την
ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρίας, ανεξαρτήτως ύψους και ανεξαρτήτως αν
καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστικών συμβάσεων. Τα στοιχεία αυτά θα δοθούν
με την ανάρτηση του «προσωρινού χαρτοφυλακίου.
Προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων η περίοδος για τις ανωτέρω αναγγελίες θα ταυτισθεί με
αυτήν που θα ορίσει ο Επόπτης εκκαθάρισης και για τις λοιπές αναγγελίες των ασφαλισμένων
στους υπολοίπους κλάδους που ασκούσε η εταιρία.
III. 1. Μετά από συζητήσεις με διεθνή οίκο, αναμένεται να αρχίσει τον Σεπτέμβριο και να
ολοκληρωθεί μέχρι τον Νοέμβριο, από τον διεθνή αυτό οίκο, ο έλεγχος του υπολογισμού των
μαθηματικών αποθεμάτων των ασφαλιστικών προγραμμάτων ζωής, ώστε να μην απαιτηθεί
πρόσθετος έλεγχος από τις εταιρίες που τυχόν θα ενδιαφερθούν για την αναδοχή των
χαρτοφυλακίων.
2. Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανατεθεί επίσης σε ανεξάρτητο σύμβουλο η εκτίμηση
και αξιολόγηση του τιμολογίου των νοσοκομειακών καλύψεων, που χρησιμοποιούσε η εταιρία,
καθώς και τα πλαίσια της δυνατότητας συνέχισης των παροχών αυτών, από τον τυχόν
ανάδοχο.
IV. 1. Οι εν γένει εργασίες εκκαθάρισης συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς και ήδη έχουν
εκκαθαρισθεί οι υποχρεώσεις στον μεγαλύτερο αριθμό από τα υποκαταστήματα που
διατηρούσε η εταιρία ανά την Ελλάδα.
Εντός του Σεπτεμβρίου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για εκμίσθωση των
ακινήτων της εταιρίας, καθώς και η πώληση κινητών και του εξοπλισμού.
2. Προχωρούν επίσης οι διαδικασίες ελέγχου και διακρίβωσης των απαιτήσεων της εταιρίας
κατά των πρώην συνεργατών της (περίπου 3.000 πρώην συνεργάτες εμφανίζονται χρεωστικοί,
για διάφορα ποσά), αλλά και τρίτων οφειλετών της (κυρίως συγγενείς εταιρίες) και αναμένεται
εντός του Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουν εξώδικες ή/και δικαστικές ενέργειες αναζήτησης των
σχετικών ποσών.
Είμαι στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση
Μετά τιμής,
Γ. Παντελίδης
Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

