ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ &
COMMERCIAL VALUE AAE

Προς : 1. Υπουργό Οικονομικών
2. Γεν. Γραμματέα Υπ. Οικονομικών (κ. Ηλ. Πλασκοβίτη)
3. Γεν Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Πιστωτικών & Δημοσιονομικών Υποθέσεων
4.Τράπεζα της Ελλάδος
Δ.Ε.Ι.Α.
Αθήνα 12.7.2011
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
ΘΕΜΑ : Έκθεση (6η ) Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής, Ασφαλιστικής Εταιρείας
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
Στο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή της 5ης Εκθέσεως μου,
συνεχίστηκαν οι έλεγχοι και οι επανυπολογισμοί των μαθηματικών αποθεμάτων
της εταιρίας από τον διεθνή Ελεγκτικό Οίκο Ernst& Young, προκειμένου να
προσδιορισθεί, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις αναλογιστικές αρχές, το
αναλογούν σε ένα έκαστο ασφαλισμένο μαθηματικό απόθεμα, προκειμένου να
αναρτηθεί στον τελικό (οριστικό) πίνακα, που οφείλω να συντάξω.
Όπως εκτενώς αναφέρεται στην, επισυναπτόμενη στην παρούσα,
επιστολή του προαναφερθέντος Ελεγκτικού Οίκου, οι σημαντικές ελλείψεις των
βάσεων των στοιχείων της εταιρίας, που προέκυπταν σταδιακά στην πορεία του
ελέγχου, αλλά κυρίως η πολυπλοκότητα και η ιδιαίτερη έκταση της όλης
εργασίας (σε διάφορα επίπεδα), δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του ανατεθέντος
σε αυτόν έργου στις αρχικά υπολογισθείσες προθεσμίες.
Ήδη, όπως προκύπτει από την εν λόγω επιστολή, το ανατεθέν έργο
προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2011 και να παραδοθεί η
σχετική Έκθεση.

Μετά την παράδοση σε εμέ των σχετικών πορισμάτων ελέγχου και
υπολογισμού των μαθηματικών αποθεμάτων (ανά ένα έκαστο ασφαλισμένο) από τον
προαναφερθέντα Ελεγκτικό Οίκο, θα ολοκληρωθούν από την εταιρία (με βάση τους
επανυπολογισμούς και ελέγχους της Ernst & Young) οι αναγκαίες μηχανογραφικές
προσαρμογές και τα πλήρη αρχεία των ασφαλισμένων θα παραδοθούν στην Τράπεζα
της Ελλάδος, έτσι ώστε να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου (αρ.2.παρ.1 Ν.3867/2010), προκειμένου οι ασφαλισμένοι να
λάβουν γνώση και να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους (Ανακοπές) ενώπιον του
αρμοδίου Πολιτικού Δικαστηρίου (αρ.10 παρ.3 περ.γ’ ΝΔ.400/1970).
Στην ανάρτηση του οριστικού χαρτοφυλακίου θα αναφέρονται τα ποσά που
θα αναγνωρίζονται για ένα έκαστο ασφαλισμένο, τόσο ως προς τα ασφαλιστήρια
ζωής (μαθηματικό απόθεμα), όσο και ως προς τις τυχόν λοιπές απαιτήσεις του
(συμπληρωματικές καλύψεις), καθώς και ο τρόπος κατανομής της περιουσίας της
εταιρίας.
Για την πραγματοποίηση της ανάρτησης θα απαιτηθεί επίσης (σύντομο)
χρονικό διάστημα για μηχανογραφικές προσαρμογές των τεραστίου όγκου αρχείων,
από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες της Τραπέζης της Ελλάδος, προκειμένου να
αναρτηθούν στο διαδίκτυο, υπό διαδικασίες ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων
εκάστου ασφαλιζομένου.
Η προβλεπόμενη εκ του Νόμου (αρ. 10 παρ.3 ΝΔ.400/1970) προθεσμία
άσκησης Ανακοπών από τους ασφαλισμένους κατά των Πινάκων ανέρχεται συνολικά
σε 2 μήνες.
Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί (εντός συντόμου χρονικού διαστήματος) ο
προσδιορισμός της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας στα κατά
περίπτωση συγκεκριμένα μαθηματικά και τεχνικά αποθέματα, λαμβανομένων υπ’
όψιν των προβλέψεων για τις (τυχόν) εκκρεμείς δίκες, που θα έχουν προκύψει.
Λαμβανομένων υπ’ όψιν όλων των προαναφερομένων διαδικασιών, οι τελικοί
πίνακες εκτιμάται ότι θα παραδοθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τα τέλη
Δεκεμβρίου 2011.
Είμαι στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
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