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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Ι. 1. Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει το καταρτισθέν Προσωρινό 

Χαρτοφυλάκιο Ζωής, των ασφαλισµένων στους κλάδους Ζωής της 

ασφαλιστικής εταιρίας «Commercial Value ΑΑΕ», σύµφωνα µε το αρ.4 

της Β.2574/18.12.2009 Αποφ.Υπουργού Οικονοµικών (εκδοθείσας 

κατ’εξουσιοδότηση του αρ.10 παρ.4α Ν∆.400/1970, όπως αυτό 

προστέθηκε µε το αρ.17 παρ.1 Ν.3790/2009, η ισχύς της οποίας 

εξακολουθεί να υφίσταται, για την παρούσα Εκθεση, σύµφωνα µε το 

αρ.2 παρ.1 α. και β.του Ν.3867/2010). 

 

∆εδοµένου ότι η εταιρία «Commercial Value ΑΑΕ» είχε άδεια 
λειτουργίας και δραστηριότητα τόσο στους Γενικούς κλάδους 
ασφάλισης, όσο και στους κλάδους Ζωής, για τους οποίους ο Νόµος 
προβλέπει διαφορετικές διαδικασίες για την γνωστοποίηση προς τους 
ασφαλισµένους και τους δικαιούχους αποζηµίωσης των ποσών που 
προκύπτουν για αυτούς, τα µεν ποσά που προκύπτουν για τους 
ασφαλισµένους (και δικαιούχους αποζηµίωσης) στους κλάδους Ζωής 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εποπτικής Αρχής (Τράπεζα της 
Ελλάδος), για δε τους λοιπούς ασφαλισµένους και δικαιούχους 
αποζηµίωσης (εκτός αυτών του κλάδου Αστικής Ευθύνης από την 
κυκλοφορία αυτοκινήτων) ο Επόπτης Εκκαθάρισης και ο Εκκαθαριστής 
υποβάλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης κατάσταση των δικαιούχων 
ασφαλίσµατος των Γενικών κλάδων ασφάλισης (αρ.10 παρ.3 
Ν∆.400/1970). 

Σύµφωνα µε το αρ.10 παρ.3 εδ.γ, που εφαρµόζεται και για τα 
ασφαλιστήρια συµβόλαια των κλάδων Ζωής (αρ.2 παρ.1.β’ 
Ν.3867/20101) τυχόν αντιρρήσεις (κάθε µορφής) στην κατάσταση των 
δικαιούχων ασφαλίσµατος, αλλά και των ασφαλισµένων που 
περιλαµβάνονται στο Προσωρινό χαρτοφυλάκιο ασκούνται µε Ανακοπή 
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εντός 45 ηµερών από την (τρίτη και) 
τελευταία (ανά εβδοµάδα) ανακοίνωση περί υποβολής της κατάστασης 
των δικαιούχων αποζηµίωσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ανάρτησης 
του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου των ασφαλισµένων (και δικαιούχων 
αποζηµίωσης) των κλάδων Ζωής στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Όπως κατωτέρω εκτίθεται εντός της αυτής αποκλειστικής 
προθεσµίας θα πρέπει να ασκηθούν και οι κάθε µορφής (τυχόν) 
αντιρρήσεις για τον τρόπο κατανοµής της περιουσίας της εταιρίας στους 
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ασφαλιζόµενους και τους δικαιούχους αποζηµίωσης, αλλά και 
επικαλούµενους προνόµιο επ’αυτής. 

 

(Ήτοι ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η προθεσµία Ανακοπής 
ανέρχεται σε εξήντα -60- µέρες από την 1η δηµοσίευση της 
ανακοίνωσης σε 2 ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδες, για την 
ανάρτηση του Προσωρινού χαρτοφυλακίου στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας της Ελλάδος)   

    

 

2. Όπως είναι γνωστό και έχει ήδη έχει αναφερθεί στην από 22.6.2011 (4η) 

Έκθεση του Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής προς τον Υπουργό Οικονοµικών 

(αναρτηµένη και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.commercialvalue.gr 

/Εκθέσεις Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής) η ασφαλιστική εταιρία 

“Commercial Value”  πριν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, την 

26.2.2010, ήτο «µικτή» ασφαλιστική εταιρία (ζωής και ζηµιών) κατείχε ένα 

σηµαντικό τµήµα των ασφαλίσεων ζωής στην χώρα µας, δεδοµένου ότι το 

χαρτοφυλάκιο της προείρχετο από την συγχώνευσης και ενοποίησης των 

χαρτοφυλακίων 4 εταιριών, ήτοι των Scoplife, Commercial Union, Gota, και 

Nordstern, όλες µε πολύχρονη ιστορία στην ανάπτυξη του κλάδου ζωής και 

µε δίκτυα πωλήσεων, είχε δε αναπτύξει περιορισµένα την δραστηριότητα 

της αυτή και στο εξωτερικό.   

  

 Ο όγκος των εργασιών της εταιρίας και τα ειδικά (και σχετικά σύνθετα, 

όπως προέκυψε) ασφαλιστικά προγράµµατα, που διατηρούσε (και 

αποτελούσαν συνέχεια των ήδη υπαρχόντων στις συγχωνευθείσες εταιρίες), 

αλλά κυρίως το σηµαντικό έλλειµµα της περιουσίας της για την κάλυψη των 

αποθεµάτων της, σε συνδυασµό µε την µικτή δραστηριότητα της, (γεγονός 

που δηµιουργεί θέµατα στην κατανοµή της περιουσίας της), δεν επέτρεπαν 

την µεταβίβαση των χαρτοφυλακίων της, σύµφωνα µε την διάταξη του αρ.3 

παρ.6 Ν∆ 400/1970Στο επισυναπτόµενο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο 

προσδιορίζεται η υποχρέωση της εταιρίας προς τους ασφαλισµένους της 

στους κλάδους Ζωής, την 26.2.2010 (ηµεροµηνία κατά την οποία ανεκλήθη 

η άδεια λειτουργίας της), δεδοµένου ότι από την ηµεροµηνία αυτή ανεστάλη 

το δικαίωµα της για είσπραξη ασφαλίστρων (αρ.2 παρ.1γ Ν.2496/2010). 
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 Στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνεται το σύνολο όσων 

θεωρούνται ως ασφαλισµένοι στους κλάδους ζωής (ανά ειδικότερα 

ασφαλιστικά προγράµµατα), που ασκούσε η εταιρία και προσδιορίζεται 

το σύνολο των υποχρεώσεων της προς ένα έκαστο από αυτούς, ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

 Συγκεκριµένα προσδιορίζεται : 

 

α. Για τους κλάδους Ζωής Ι (ατοµικά ασφαλιστήρια συµβόλαια Ζωής), 

ΙΙΙ (ατοµικά ασφαλιστήρια συµβόλαια Ζωής συνδεδεµένα µε επενδύσεις) 

και VII (Οµαδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια Ζωής), το µαθηµατικό 

απόθεµα που όφειλε να διαθέτει η εταιρία για ένα έκαστο ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο την 26.2.2010.  

Στον προσδιορισµό του µαθηµατικού αποθέµατος εκάστου 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου συµπεριελήφθησαν (κατά περίπτωση) οι 

πρόσθετες παροχές (πχ. εγγυήσεις, bonus, κλπ) που είχε αναλάβει η 

εταιρία να παρέχει στον ασφαλιζόµενο (µέχρι την 26.2.2010) υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν ήσαν αντίθετες ή/και δεν ευρίσκοντο σε υπέρβαση 

των επιτρεποµένων, από την νοµοθεσία, πρόσθετων παροχών και υπό 
την περαιτέρω προϋπόθεση, ότι ο ασφαλιζόµενος είχε αποκτήσει 
σχετικό δικαίωµα την ηµεροµηνία αυτή (26.2.2010), σύµφωνα µε 
τους όρους της ασφαλιστικής του σύµβασης.  

Από το µαθηµατικό απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου 

αφαιρέθηκαν τυχόν οφειλόµενα ασφάλιστρα, εκκρεµή δάνεια 

ασφαλισµένων κλπ. 

 Το απόθεµα για τα ατοµικά ασφαλιστήρια συµβόλαια Ζωής 

ελέγχθηκε (κατά περίπτωση) επανυπολογίσθηκε και προσδιορίσθηκε, 

από τον διεθνή Ελεγκτικό Οίκο Ernst & Young, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, τα τεχνικά σηµειώµατα που 

συνόδευαν το κάθε ασφαλιστικό πρόγραµµα ή/και τους συµβατικούς 

όρους του κάθε ασφαλιστικού προγράµµατος. Σε περιορισµένες και 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, που αναφέρονται κατά περίπτωση ειδικά, 

στις οποίες η εταιρία δεν διέθετε συγκεκριµένο τεχνικό σηµείωµα, το 

µαθηµατικό απόθεµα υπολογίσθηκε και προσδιορίσθηκε µε αναφορά σε 
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παραπλήσιο τεχνικό σηµείωµα µε βάση τις ειδικές διατάξεις της 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας, τους Γενικούς και Ειδικούς όρους των 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων και τα προσιδιάζοντα σε αυτές λοιπά 

ασφαλιστικά προγράµµατα της εταιρίας. 

 Ως βάση των υπολογισµών λήφθηκαν υπ’όψιν τα αρχεία της 

εταιρίας, αλλά και οι αναγγελίες που υπήρξαν από τους ασφαλισµένους, 

µετά την (ενδεικτική) ανάρτηση των Χαρτοφυλακίων Ζωής, στην οποία 

είχε προβεί ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής (στις 15.9.2010) και στο 

µέτρο που τις απεδέχθη. 

Με βάση τον επαναπροσδιορισµό αυτό, ο Επόπτης 

Χαρτοφυλακίου Ζωής, αφού έλαβε υπ’όψιν του περαιτέρω πρόσθετα 

στοιχεία (εγκυρότητα ασφαλιστηρίων συµβολαίων, οφειλόµενα 

ασφάλιστρα, εκκρεµή δάνεια ασφαλισµένων κλπ) προσδιορίζει το 

µαθηµατικό απόθεµα (λαµβανοµένων υπ’όψιν συγκεκριµένων 

παραµέτρων που αναλυτικά προσδιορίζονται για κάθε ασφαλιστικό 

πρόγραµµα κατωτέρω) ενός εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου, που 

θεωρεί έγκυρο και ισχυρό ως ασφαλιστήριο συµβόλαιο ζωής. Το σύνολο 

των µαθηµατικών αποθεµάτων (κλάδοι ζωής Ι  και ΙΙΙ 

συµπεριλαµβανοµένου και του κατωτέρω αναφεροµένου αποθέµατος 

εκκρεµών αποζηµιώσεων) ανέρχεται στο ποσό των 204.323.858,23 ευρώ. 

Προσετέθησαν στα εν ισχύ ασφαλιστήρια συµβόλαια των 

Χαρτοφυλακίων Ζωής της εταιρίας όλα εκείνα τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί στην εταιρία αίτηµα εξαγοράς 

τους, η οποία είχε γίνει δεκτή, χωρίς να καταβληθεί στον δικαιούχο το 

οφειλόµενο χρηµατικό ποσό (αρ.2 παρ.2α Ν.3867/2010) καθώς και οι 

περιπτώσεις στις οποίες ο ασφαλισµένος είχε καταβάλει στην εταιρία το 

αρχικό ασφάλιστρο αλλά δεν είχε παραδοθεί ακόµη σε αυτόν το 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για τα οποία είχε ασκηθεί αγωγή (και 

είχε κοινοποιηθεί στην εταιρία) πριν την ηµεροµηνία ανάκλησης της 

άδειας της ή/και είχε επιδικασθεί αποζηµίωση (ασφάλισµα), 

περιελήφθησαν στις εκκρεµείς αποζηµιώσεις. 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια στα οποία περιλαµβανόταν 

πρόσθετη παροχή θανάτου ή ΜΟΑ, εφόσον το ζηµιογόνο γεγονός (και 

κατ’επέκταση η υποχρέωση της εταιρίας για καταβολή ολοκλήρου του 
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ασφαλιζοµένου κεφαλαίου) επήλθε µετά την 26.2.2010 (ηµεροµηνία 

ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας) υπολογίζεται µόνον το 

οφειλόµενο να σχηµατισθεί από την εταιρία µαθηµατικό απόθεµα, την 

26.2.2010, για κάθε συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο και όχι το 

ποσό του ασφαλίσµατος (ασφαλιζόµενο κεφάλαιο) δεδοµένου ότι η 

σχετική υποχρέωση δηµιουργήθηκε µετά. 

 

β. Για τα ασφαλιστήρια των Οµαδικών Συνταξιοδοτικών 

Προγραµµάτων (DAF) προσδιορίζεται (ως ανωτέρω) το συνολικό 

µαθηµατικό απόθεµα ενός εκάστου ασφαλιστηρίου αλλά και ο ατοµικός 

λογαριασµός ενός εκάστου ασφαλιζοµένου, µε βάση όµως τα στοιχεία τα 

οποία ευρέθησαν για αυτούς, στα πλαίσια της εκκαθάρισης. Το σύνολο 

των µαθηµατικών αποθεµάτων (κλάδος VII) ανέρχεται στο ποσό των 

946.236,19 ευρώ 

 

γ. Για τις κάθε µορφής εκκρεµείς αποζηµιώσεις τις εταιρίας (πχ. 

Πρωτοβάθµιες ή/και δευτεροβάθµιες Νοσοκοµειακές καλύψεις, 

επιδικασθείσες απαιτήσεις ασφαλισµένων κάθε µορφής, λοιπές 

συµπληρωµατικές καλύψεις κλπ) τόσο στα ατοµικά όσο και στα οµαδικά 

ασφαλιστήρια συµβόλαια, προσδιορίζεται το ποσό το οποίο οφείλει να 

καταβάλει η εταιρία στον ασφαλιζόµενο ή στον δικαιούχο της 

αποζηµίωσης, ή εκτιµάται ότι οφείλει να του καταβάλει, µε βάση τα 

στοιχεία τα οποία της είχαν προσκοµισθεί, το οποίο ανέρχεται σε 

13.363.154,37 ευρώ 

 

δ.  Για τα µερίσµατα που προκύπτουν από την υπεραπόδοση των 

µαθηµατικών αποθεµάτων συγκεκριµένων ασφαλιστικών 

προγραµµάτων, το ποσό το οποίο οφείλει να καταβάλλει η εταιρία στους 

κατά περίπτωση ασφαλιζόµενους ή στους δικαιούχους αποζηµίωσης 

ανέρχεται στο ποσό των 1.501.034,37 ευρώ. 
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Στους κατωτέρω αναφερόµενους υπολογισµούς το απόθεµα των 

εκκρεµών αποζηµιώσεων και των µερισµάτων περιλαµβάνεται στο 

απόθεµα του κλάδου Ζωής Ι.  

 

3. Όπως ήδη ελέχθη η ασφαλιστική εταιρία «Commercial Value 

ΑΑΕ» είχε άδεια λειτουργίας και δραστηριότητα τόσο στους Γενικούς 

κλάδους ασφάλισης όσο και στους κλάδους Ζωής. 

Σύµφωνα µε την διάταξη του αρ. 3 παρ.6 του Ν∆.400/1970, 

τριάντα (30) µέρες µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της 

ασφαλιστικής εταιρίας «…θεωρούνται αυτοδίκαια λυµένες όλες οι 

ασφαλιστικές συµβάσεις της, εκτός από αυτές των ασφαλίσεων ζωής...».  

Με την διάταξη της παρ.4α του αρ.10 του Ν∆.400/1970 

προσδιορίσθηκε περαιτέρω ο τρόπος και οι διαδικασίες αντιµετώπισης 

των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των κλάδων Ζωής και των 

συµπληρωµατικών καλύψεων τους (διαδικασία τυχόν µεταβίβασης των 

χαρτοφυλακίων ή στάδια εκκαθάρισης κλπ). 

 

 Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας (ή το ισόποσο τους) που 

είχαν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση κατά συγκεκριµένο κλάδο 

(όπως η ίδια η εταιρία τα είχε δηλώσει την 31.12.2009 στην Εποπτική 

Αρχή) παραµένουν σε αυτόν και προσδιορίζονται, αναλυτικά για τον 

κάθε κλάδο ασφάλισης, στο Β’ Μέρος της παρούσας Έκθεσης, σύµφωνα 

µε την Έκθεση των οργάνων Εκκαθάρισης (Επόπτης Εκκαθάρισης και 

Εκκαθαριστής). 

 

Στους κλάδους Ζωής (Ι, ΙΙΙ και VII) τα διατεθέντα σε αυτούς 

περιουσιακά στοιχεία είναι (κατά περίπτωση) συγκεκριµένα και (εν όψει 

του ελλείµµατος που διαπιστούται, όπως κατωτέρω αναλυτικά θα 

εκτεθεί) η αξία των περιουσιακών στοιχείων κατανέµεται αναλογικά ανά 

ειδικότερο ασφαλιστικό πρόγραµµα, του κάθε κλάδου, µε βάση τον 

επαναπροσδιορισµό του µαθηµατικού αποθέµατος των συµβολαίων που 

περιλαµβάνονται σε αυτό, την ηµεροµηνία (26.2.2010) ανάκλησης της 

άδειας λειτουργίας της εταιρίας.  
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Προς διευκόλυνση και αποφυγή αναφοράς σε ορισµένες 

περιπτώσεις ελαχίστων ή/και απειροελαχίστων υποδιαιρέσεων, 

εµφανίζεται σε κάθε οµάδα οµοειδών ασφαλιστικών προγραµµάτων η 

ποσοστιαία συµµετοχή της στο συνολικό απόθεµα του κλάδου στον 

οποίο ανήκει. Τα ειδικότερα ασφαλιστικά προγράµµατα της αυτής 

οµάδας συµµετέχουν αναλόγως του συνολικού αποθέµατος τους σε αυτό 

το ποσοστό. Περαιτέρω το µαθηµατικό απόθεµα κάθε ασφαλιστηρίου 

συµβολαίου συµµετέχει αναλογικά στο συνολικό µαθηµατικό απόθεµα 

του συγκεκριµένου ασφαλιστικού προγράµµατος.    

 

Ειδικότερα η υπάρχουσα την 26/02/2010 σε ασφαλιστική 

τοποθέτηση περιουσία της εταιρίας  ανά ασφαλιστικό κλάδο (σε 

τρέχουσα αναπροσαρµοσµένη αξία την 30/09/2011 σύµφωνα µε τις 

εκτιµώµενες αξίες του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή 

ανέρχονται σε: 

 

Α. Για τον κλάδο Ζωής Ι σε 41.667.701,14 ευρώ 

 

(στο ανωτέρω ποσό συµπεριλαµβάνεται η ασφαλιστική 

τοποθέτηση για το απόθεµα εκκρεµών ζηµιών των συµπληρωµατικών 

καλύψεων ατοµικών και οµαδικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων και των 

µερισµάτων). 

 

Β. Για τον κλάδο Ζωής ΙΙΙ, σε 38.168.213,09 ευρώ 

 

Γ. Για τον κλάδο Ζωής VII, σε 632.433,98 ευρώ 

 

4. Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα, το µαθηµατικό απόθεµα των 

κλάδων ζωής προσδιορίσθηκε συνολικά από τον Επόπτη Χαρτοφυλακίου 

Ζωής (µε βάση τις προαναφερθείσες διαδικασίες) στο ποσό των  

205.270.094,42 ευρώ. 
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Τα τεχνικά αποθέµατα των λοιπών κλάδων Ζηµιών 

προσδιορίσθηκαν από τον Επόπτη Εκκαθάρισης και τον Εκκαθαριστή 

στο ποσό των  27.986.951,23 ευρώ        

Τα τεχνικά αποθέµατα του κλάδου Αυτοκινήτων 

προσδιορίσθηκαν, όπως αναφέρει ο Επόπτης Εκκαθάρισης και ο 

Εκκαθαριστής στην από 14.10.2011 Έκθεση τους, από το Επικουρικό 

Κεφάλαιο  στο ποσό των 103.677.955,73 ευρώ σύµφωνα µε την από 

06.09.2011 επιστολή του.            

 

 Λαµβανοµένου υπ’όψιν ότι η εταιρία διέθετε την 26.02.2010 

«ελεύθερη περιουσία», ήτοι περιουσία που δεν είχε διαθέσει σε 

συγκεκριµένη ασφαλιστική τοποθέτηση η οποία όµως, µε την ανάκληση 

της άδειας της, δεσµεύθηκε από την ΕΠΕΙΑ «σε ασφαλιστική 

τοποθέτηση», η περιουσία αυτή (που προσδιορίζεται κατωτέρω στο Β’ 

Μέρος της παρούσας Έκθεσης, θα πρέπει να διατεθεί κατά την ανωτέρω 

αναλογία στα αποθέµατα της εταιρίας (και περαιτέρω κατά την κατά 

περίπτωση εσωτερική αναλογία στους κλάδους Ζωής), ήτοι : 

Για τον Κλάδο Ζωής Ι :     32,93% 

Για τον Κλάδο Ζωής ΙΙΙ:   27,72% 

Για τον Κλάδο Οµαδικών (VII):   0,28%  

Για τον Κλάδο Λοιπών Ζηµιών:  8,31% 

Για τον Κλάδο Αυτοκινήτων :  30,77% 

 

 

5. Στο Β’ Μέρος της παρούσας Έκθεσης προσδιορίζονται οι µέχρι 

την 30.9.2011 δαπάνες της εκκαθάρισης, µεταξύ των οποίων 

περιλαµβάνονται και αυτές που αφορούν τα χαρτοφυλάκια Ζωής, καθώς 

και τα έσοδα της.   

 Προσδιορίζεται επίσης, σύµφωνα µε την από 14.10.2011. Έκθεση 

του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή η ποσοστιαία 

επιβάρυνση των αποθεµάτων από τα (µέχρι την 30.9.2011) έξοδα 
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εκκαθάρισης καθώς και η εκτίµηση της επιβάρυνσης των κατά 

περίπτωση αποθεµάτων από την προνοµιακή ικανοποίηση των πρώην 

εργαζοµένων της εταιρίας και ο τρόπος που κατανέµεται αυτή, σύµφωνα 

µε την από 187/28.07.10 Απόφαση της ΕΠΕΙΑ. 

 

 

ΙΙ.α. Στο Α’ Μέρος της παρούσας Έκθεσης προσδιορίζονται, ανά 

ειδικότερο ασφαλιστικό πρόγραµµα, τα στοιχεία (κατάσταση –status- 

συµβολαίου, τεχνικό σηµείωµα, ειδικότεροι όροι κλπ) που λήφθηκαν 

υπ’όψιν για τον προσδιορισµό του µαθηµατικού αποθέµατος εκάστου 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου (ανάλογα µε το ασφαλιστικό πρόγραµµα στο 

οποίο ανήκει) (Τµήµα Ι), και τα στοιχεία που λήφθηκαν υπ’όψιν για τον 

προσδιορισµό του ύψους των εκκρεµών αποζηµιώσεων (Τµήµα ΙΙ).  

Προσδιορίζεται επίσης, όπως αναφέρθηκε, το ποσοστό 

συµµετοχής του κάθε ασφαλιστικού προγράµµατος στα περιουσιακά 

στοιχεία της ασφαλιστικής τοποθέτησης του κάθε κλάδου µε βάση τα 

συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είχε δηλώσει η εταιρία την 

31.12.2009, προς την τότε Εποπτική Αρχή (ΕΠΕΙΑ), ότι διαθέτει για την 

κάλυψη, των κατά περίπτωση συγκεκριµένων αποθεµάτων, των 

διαφόρων κλάδων που ασκούσε. 

Στο Β’ Μέρος προσδιορίζονται, σύµφωνα µε την από 14.10.2011 

Έκθεση του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή τα περιουσιακά 

στοιχεία που είχαν διατεθεί σε κάθε απόθεµα των κλάδων ασφάλισης και 

πως έχουν πλέον διαµορφωθεί. 

 

β. Το έργο του Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής προσδιορίζεται και 

περιορίζεται από συγκεκριµένες διατάξεις του Νόµου (που ήδη 

αναφέρθηκαν), στα πλαίσια µιας διαδικασίας η οποία θα πρέπει 

ταυτόχρονα να παρέχει την δυνατότητα µεταβίβασης του µέρους ή και 

του συνόλου των Χαρτοφυλακίων Ζωής (εν προκειµένω ειδικοτέρων 

ασφαλιστικών προγραµµάτων) σε (τυχόν) ανάδοχο ασφαλιστική εταιρία, 

αλλά και την ταυτόχρονη ολοκλήρωση των διαδικασιών (προσδιορισµός 

υποχρέωσης της εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ασφαλιστικής 
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νοµοθεσίας) στην περίπτωση που (λόγω µη αναδοχής) επακολουθήσει το 

στάδιο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.  

Στα πλαίσια της αυτής διαδικασίας προσδιορίζονται και τα 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας που είχαν διατεθεί ή ακολούθως (µε 

Απόφαση της ΕΠΕΙΑ) δεσµεύθηκαν σε ασφαλιστική τοποθέτηση για 

κάλυψη των υποχρεώσεων της (κατά την ηµεροµηνία ανάκλησης της 

άδειας της) προς τους ασφαλισµένους της και τους δικαιούχους 

αποζηµίωσης. Λαµβανοµένου υπ’όψιν ότι το µέγιστο µέρος των 

περιουσιακών αυτών στοιχείων δεν είναι σε «ρευστό» χρήµα (όπως 

άλλωστε απαιτεί η νοµοθεσία για τον χρόνο που λειτουργούσε η εταιρία), 

η αξία τους προσδιορίζεται από τα όργανα της Εκκαθάρισης (Επόπτης 

Εκκαθάρισης και Εκκαθαριστής), κατ’εκτίµηση, στον χρόνο ανάκλησης 

της άδειας λειτουργίας της εταιρίας (26.2.2010), επανεκτιµάται µε 

πρόσφατα στοιχεία, αλλά είναι βέβαιο ότι σε επόµενο χρονικό διάστηµα 

και πάλι θα διαφοροποιηθεί, ανάλογα µε τις κατά περίπτωση συνθήκες 

της αγοράς. 

∆εδοµένου ότι ο Νόµος (αρ.7 Ν∆.400/1970) προσδιορίζει 

συγκεκριµένα Τεχνικά αποθέµατα, τόσο για τους Γενικούς κλάδους 

ασφάλισης, όσο και για τους κλάδους Ζωής, τα περιουσιακά στοιχεία που 

έχουν διατεθεί σε κάθε συγκεκριµένο κλάδο ασφάλισης παραµένουν σε 

αυτόν (προστιθεµένης της αναλογίας από την «πρώην» ελεύθερη 

περιουσία) και κατανέµονται στα ασφαλιστικά του προγράµµατα, κατά 

την αναλογία τους. Λαµβανοµένου υπ’όψιν ότι οι ασφαλισµένοι δεν 

διατηρούν το οποιοδήποτε δικαίωµα κυριότητας επί των περιουσιακών 

στοιχείων της ασφαλιστικής τοποθέτησης, ούτε οι ειδικότερες διατάξεις 

του Νόµου προβλέπουν το οποιοδήποτε «προνόµιο» συγκεκριµένης 

υποοµάδας ασφαλισµένων (ασφαλιστήρια συµβόλαια συγκεκριµένων 

ασφαλιστικών προγραµµάτων) σε συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία, 

αφού η εταιρία µονοµερώς τα σχηµάτιζε, η κατανοµή (όπως ήδη 

αναφέρθηκε) πραγµατοποιείται ποσοστιαία στα ασφαλιστικά 

προγράµµατα, αναλόγως του ύψους (αθροίσµατος) των µαθηµατικών 

αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που περιλαµβάνονται σε 

αυτά. Ήτοι εν προκειµένω υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση οι 

προβλέψεις του Νόµου για τις συλλογικές διαδικασίες. 
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γ. Όπως ήδη αναφέρθηκε, στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας, ο 

Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής οφείλει να αναγνωρίσει και να εντάξει 

στο αναρτώµενο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο : 

- τις έγκυρες ασφαλιστικές συµβάσεις, που περιλαµβάνοντο στα 

Χαρτοφυλάκια Ζωής, 

- την ανάληψη υποχρέωσης της εταιρίας έναντι του ασφαλιζόµενου, στο 

πράγµατι από αυτόν καταβληθέν σε αυτή ποσό, 

- τις, εντός των πλαισίων του Νόµου, υποσχεθείσες στον ασφαλιζόµενο 

παροχές, 

- τις νόµιµες παροχές εκείνες, που στα πλαίσια των Γενικών και Ειδικών 

όρων της κάθε ασφαλιστικής συµβάσεως, είχαν συγκεντρώσει 

(συµβατικά) το δικαίωµα σε συγκεκριµένες αντιπαροχές την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας (26.2.2010). 

  Ο υπολογισµός και προσδιορισµός του µαθηµατικού αποθέµατος 

ενός εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του αρ.7 Ν∆.400/1970, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε κατά 

τον χρόνο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας (26.2.2010).  

 

δ. Όπως ρητά προβλέπει ο Νόµος, στην παρούσα ανάρτηση του 

Προσωρινού Χαρτοφυλακίου προσδιορίζεται τόσο το µαθηµατικό 

απόθεµα, που όφειλε να έχει σχηµατίσει η εταιρία, για ένα έκαστο 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο, µε βάση τις νόµιµες (όπως αυτές 

προσδιορίζονται από τον Επόπτη Εκκαθάρισης, στα πλαίσια της 

ισχύουσας νοµοθεσίας) συγκεκριµένες δεσµεύσεις που είχε αναλάβει, 

κατά την ηµεροµηνία ανάκλησης, όσο και τα συγκεκριµένα περιουσιακά 

στοιχεία (όπως διαµορφώνονται) που έχουν διατεθεί για την κάλυψη της 

υποχρέωσης αυτής. Ο προσδιορισµός της περιουσίας που αναλογεί σε 

κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο πραγµατοποιείται αναλογικά κατά 

ασφαλιστικό πρόγραµµα, µε βάση το άθροισµα των αποθεµάτων των 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων που περιλαµβάνει. 
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ε. Ο Νόµος, στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας, ρητά παρέχει το 

δικαίωµα στους ασφαλισµένους και στους δικαιούχους αποζηµίωσης, 

καθώς και σε όσους διατηρούν απαίτηση στην ασφαλιστική τοποθέτηση, 

να αµφισβητήσουν υπό συγκεκριµένη διαδικασία (Ανακοπή στο 

Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών) και να προβάλουν αντιρρήσεις (εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας σαρανταπέντε /45/ ηµερών από την 

τελευταία -από τρεις, πραγµατοποιηθείσες ανά εβδοµάδα- δηµοσίευση 

για την ανάρτηση του παρόντος Προσωρινού Χαρτοφυλακίου) τόσο για 

το υπολογισθέν για αυτούς απόθεµα, όσο και για τον τρόπο κατανοµής 

των περιουσιακών στοιχείων. 

 

Ιδιαίτερα επισηµαίνεται και για την αποφυγή άσκοπων δικαστικών 

διενέξεων, που πιθανόν να δηµιουργήσουν προσκόµµατα στις περαιτέρω 

διαδικασίες (παράδοση Οριστικού Χαρτοφυλακίου στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, αναζήτηση –τυχόν- αναδόχου ασφαλιστικής εταιρίας κλπ), 

αλλά και πρόσθετα δικαστικά έξοδα, που θα βαρύνουν το ίδιο το 

Χαρτοφυλάκιο Ζωής, ότι οι όποιες αντιρρήσεις (Ανακοπές)  θα πρέπει να 

λάβουν υπ’όψιν τους τα συγκεκριµένα πλαίσια του Νόµου, εντός των 

οποίων µπορούν να ασκηθούν και ιδίως τα πλαίσια λειτουργίας της 

ασφαλιστικής συµβάσεως Ζωής, που υπόκειται σε συγκεκριµένους 

κανόνες, ιδίως ως προς τον τρόπο υπολογισµού και σχηµατισµού του 

µαθηµατικού αποθέµατος ενός εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου, 

αλλά και των περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει σχηµατισθεί η 

ασφαλιστική τοποθέτηση του, καθώς και του προϊόντος ρευστοποίησης 

της.  

Η ανωτέρω επισήµανση καθίσταται αναγκαία και εκ του γεγονότος 

ότι στο διαρρεύσαν χρονικό διάστηµα, µετά την ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας της εταιρίας, ασκήθηκαν αγωγές (και άλλα ένδικα µέσα) 

εναντίον της (σε κάθε περίπτωση περιορισµένες), ενώ ρητά ο Νόµος δεν 

παρέχει σχετικό δικαίωµα. Οι αγωγές αυτές απορρίφθηκαν (µε βάση και 

την πάγια νοµολογία), εκτός από ελάχιστες, που έχουν εφεσιβληθεί. Το 

γεγονός όµως αυτό δηµιουργεί άσκοπα και αναίτια δικαστικά έξόδα σε 

βάρος της περιουσίας της εταιρίας.  
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Προς όφελος εποµένως των ίδιων των ασφαλισµένων, είναι 

σκόπιµο και ευκταίο να αποφευχθούν άσκοπες δικαστικές ενέργειες κατά 

του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου Ζωής. 

 

 

ΙΙΙ. Οι καθυστερήσεις που διαπιστώθηκαν στις καταχωρήσεις της 

εταιρίας, αλλά και οι διορθώσεις που απαιτήθηκε να πραγµατοποιηθούν, 

µετά την ενδεικτική ανάρτηση των χαρτοφυλακίων της εταιρίας, 

σύµφωνα µε τις αναγγελίες των ασφαλισµένων, καθώς και 

επανειληµµένοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των στοιχείων της εταιρίας, στα 

πλαίσια της διαδικασίας ελέγχων που πραγµατοποίησε ο Οίκος Ernst & 

Young, δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης σε 

συντοµότερο χρόνο. 

Λαµβανοµένου υπ’όψιν ότι ο όγκος των στοιχείων είναι τεράστιος 

(γιά κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο υπάρχουν δεκάδες ή/και εκατοντάδες 

ειδικότερες εγγραφές), ο έλεγχος και οι επανέλεγχοι έχουν 

πραγµατοποιηθεί κυρίως µηχανογραφικά, όµως σε όσες περιπτώσεις 

τέθηκαν ειδικότερα θέµατα ή/και ερωτήµατα, τα συγκεκριµένα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια και οι σχετικές µε αυτά καταχωρήσεις 

εξετάσθηκαν ειδικά, στα (φυσικά) αρχεία της εταιρίας. 

 

Είναι προφανές ότι εσφαλµένες δηλώσεις των ασφαλισµένων κατά 

την σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης (πχ. εσφαλµένη δήλωση 

στοιχείων ταυτότητας, εσφαλµένη ηµεροµηνία γέννησης, εσφαλµένο 

ΑΦΜ κλπ), επιγενόµενη αλλαγή στοιχείων ταυτότητας (πχ. αλλαγή 

αριθµού ∆Τ κλπ), αλλά και τυχόν εσφαλµένη καταχώρηση των στοιχείων 

αυτών (από απλή ανθρώπινη αµέλεια) από τους υπαλλήλους της εταιρίας 

(που δεν διαπιστώθηκαν στο στάδιο των προαναφερθέντων ελέγχων και 

επανελέγχων), µπορούν να έχουν οδηγήσει σε κάποια εσφαλµένη 

απεικόνιση στοιχείων, κάποιων ασφαλιστηρίων συµβολαίων. ∆ιορθώσεις 

αυτής της µορφής εφόσον διαπιστωθούν από τους ασφαλισµένους και 

γνωστοποιηθούν στον Επόπτη Εκκαθάρισης έγκαιρα (και πριν την λήξη 

της προθεσµίας του δικαιώµατος Ανακοπής), θα εξετασθεί αν µπορούν 
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να συµπεριληφθούν στο Οριστικό Χαρτοφυλάκιο που θα παραδοθεί στην 

Εποπτική Αρχή, για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Προσέτι είναι πιθανόν να υπάρξουν και (περιορισµένες) 

περιπτώσεις ελλειπούς ενηµέρωσης των αρχείων της εταιρίας, ειδικά στο 

τελευταίο χρονικό διάστηµα πρίν την ανάκληση της άδειας λιετουργίας 

της, ως προς ορισµένες εισπράξεις ή και καταβολές της από και προς 

τους ασφαλισµένους της.  

Για τον λόγο αυτό ειδικά προσδιορίζονται οι τελευταίες καταβολές 

των ασφαλισµένων, καθώς και το χρονικό διάστηµα το οποίο 

αφορούσαν. Ρητά προσδιορίζονται, ανα ασφαλιστήριο συµβόλαιο και τα 

ποσά που εισπράχθηκαν από τους ασφαλισµένους, µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης. 
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 ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΤΜΗΜΑ Ι 

 

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ΖΩΗΣ 

(ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) 

 

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείται από 

ασφαλιστήρια συµβόλαια που εκδόθηκαν από όλες τις εταιρείες 

προέλευσης που συγχωνεύθηκαν και απορροφήθηκαν, σε διάφορες 

χρονικές στιγµές παλαιότερα (και αφού είχαν τηρηθεί οι νόµιµες 

διαδικασίες), από την εταιρία Commercial Value AAE, η οποία κατέστη 

µε τον τρόπο αυτό καθολικός διάδοχος των δικαιωµάτων και των 

υποχρεώσεων τους.   

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

µαθηµατικά αποθέµατα κατά την 26η/02/2010 ανά ασφαλιστικό προϊόν 

και κάλυψη προϊόντος, έτσι όπως υπολογίστηκαν βάσει των τεχνικών 

σηµειωµάτων και των όρων των κατά περίπτωση ασφαλιστικών 

προγραµµάτων, ένα έκαστο ασφαλιστήριο συµβόλαιο.   

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιστήριο συµβόλαιο 

είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως «απόθεµα» 

για ένα έκαστο από αυτά την 26.2.2010 (ηµεροµηνία ανάκλησης της 

άδειας λειτουργίας της). Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση 

στην οποία ευρίσκετο το ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον 

τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

Σύµφωνα και µε την έκθεσή του Ελεγκτικού Οίκου, ακολουθήθηκε 

η εφαρµογή των τεχνικών σηµειωµάτων για όλα τα προϊόντα για τα 

οποία ήταν διαθέσιµη. Παράλληλα διενεργήθηκαν συγκριτικοί έλεγχοι 
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για τη συµβατότητα των τεχνικών σηµειωµάτων µε τους ειδικούς όρους 

των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Όπου τα τεχνικά σηµειώµατα δεν ήταν 

διαθέσιµα, ο υπολογισµός βασίστηκε στους ειδικούς όρους των 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων.  

Στους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν αναγράφονται τα 

υπολογισθέντα µαθηµατικά αποθέµατα κατά την 26η/02/2010 ανά 

τρέχουσα κατάσταση («status»). Αναλυτική παρουσίαση του 

µαθηµατικού αποθέµατος σε επίπεδο ασφαλιστήριου συµβολαίου ανά 

ασφαλιστική κάλυψη απεικονίζεται στην εικόνα κάθε ασφαλιστηρίου 

συµβολαίου.  

Συνοπτική περιγραφή της φύσης της κάλυψης και της τεχνικής 

βάσης που χρησιµοποιήθηκε για τους υπολογισµούς παρατίθεται ανά 

συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα. Επίσης παρατίθεται σε κάθε 

ασφαλιστικό πρόγραµµα ο πίνακας θνησιµότητας και το τεχνικό επιτόκιο 

που εφαρµόζονται ανά περίπτωση (προβλεπόµενα από την κείµενη 

νοµοθεσία κατά το χρόνο έκδοσης εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου).  

Όλοι οι υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν βάσει των στοιχείων που 

υπήρχαν στην µηχανογραφική βάση δεδοµένων της Εταιρίας. Υπήρξαν 

διορθώσεις και συµπληρώσεις, είτε από τον σύµβουλο, είτε από τον 

Επόπτη,  στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείτο.  

Σε κάθε ασφαλιστικό προϊόν αναφέρονται  τα ειδικότερα 

ασφαλιστικά προγράµµατα που περιλαµβάνονται σε αυτό µε αναφορά 

στα αντίστοιχα τεχνικά σηµειώµατα. 

Σε κάθε ασφαλιστικό προϊόν αναφέρεται το ποσοστό συµµετοχής 

του, στο σύνολο των αποθεµάτων του κλάδου I µε βάση το άθροισµα των 

µαθηµατικών αποθεµάτων των ειδικότερων ασφαλιστικών 

προγραµµάτων που περιλαµβάνονται σε έκαστο προϊόν. 



 21 

Κατά την ίδια αναλογία κάθε ασφαλιστικό πρόγραµµα συµµετέχει 

στην ασφαλιστική τοποθέτηση του κλάδου I (όπως αυτή θα 

προσδιορισθεί µετά την κατανοµή και της ελεύθερης περιουσίας ή και 

τυχόν υπολειποµένων περιουσιακών στοιχείων από άλλο κλάδο). 

  

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο σύνολο των παραδοσιακών προϊόντων τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

- «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

- «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», 

- «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ» και 

- «ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»  

 
1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
 
Α) Συµβόλαια που κατέβαλαν κανονικά το ασφάλιστρο τους και ήταν σε 
πλήρη ισχύ. 

  
• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 
µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 
Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα 

πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 



 22 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την εταιρία 

ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 
2. ΕΛΕΥΘΕΡΑ: Συµβόλαια για τα οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή 

των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και 

µετετράπησαν σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια 

«ελεύθερα» περαιτέρω καταβολών.   

Αν δεν είχαν αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς σύµφωνα µε τους όρους 

του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, τα συµβόλαια αυτά δεν 

συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες υπολογισµού αποθέµατος και ως 

εκ τούτου δεν εµφανίζονται στην ανάρτηση.  

Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

3. ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

4. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: συµβόλαια τα οποία βρίσκονταν σε 

διαδικασία  καταβολής σύνταξης από πλευράς της εταιρίας προς τον 

ασφαλιζόµενο. 
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ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα 

• Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

• Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης «έως», εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

• Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

• Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και λήξη 

µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010  . 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010.  

γ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 
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δ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται κατά την 

26η /02/2010.   

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου, το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται  αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της άδειας της Εταιρίας.  

3. Στους τελικούς υπολογισµούς των αποθεµάτων έχει αφαιρεθεί το 

όποιο ποσό έχει εκταµιευθεί από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή 

οφείλεται σε περίπτωση που ο ασφαλιζόµενος έχει λάβει δάνειο εκ 

του ασφαλιστηρίου συµβολαίου του.  

4. Στην περίπτωση όπου το συνολικά οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό για διάφορες αιτίες (π.χ. δάνεια, ανεξόφλητα ασφάλιστρα κλπ) 

υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται και 

δεν εµφανίζεται  µαθηµατικό απόθεµα. Οµοίως σε περίπτωση 

έκδοσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων, για τα οποία δεν έχει 
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καταβληθεί η πρώτη δόση ασφαλίστρου, το απόθεµα εµφανίζεται µε 

µηδενική αξία.  

5. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

6. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία εγείρονται προγενέστερα της 01ης /09/2009, και 

οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται από την αξία 

εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την ηµεροµηνία αλλαγής 

τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο κεφάλαιο ελευθέρου και 

το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική στιγµή της αποτίµησης 

υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα οφειλόµενα ποσά, 

χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων.  
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Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

7. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που ανήκουν στην κατηγορία «ΣΕ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» και δεδοµένου ότι έχει γίνει 

διακανονισµός ασφαλίσµατος στην έναρξη της συνταξιοδότησης,  οι 

υπολογισµοί έχουν γίνει ξεχωριστά για κάθε συµβόλαιο αντίστοιχα µε 

το είδος και τον τρόπο καταβολής της σύνταξης που έχει επιλεγεί από 

τον κάθε ασφαλισµένο. 

 

Τα ασφαλιστικά Προγράµµατα Ζωής είναι τα εξής : 

1- Ισόβια Ασφάλιση 

2- Μικτή Ασφάλιση 

3- Απλή Ασφάλιση 

4- Ασφάλιση Επιβίωσης 

5- Ασφάλιση Συνταξιοδότησης 

6- Συµπληρωµατικές Καλύψεις (Απλής Ασφάλισης Θανάτου) 

7- ∆ιακανονισµός Ασφαλίσµατος µε καταβολή Σύνταξης 

 

Κάθε ασφαλιστικό Πρόγραµµα Ζωής συµπεριλαµβάνει ειδικότερους 

τύπους Προγραµµάτων, που χαρακτηρίζονται µε βάση τον κωδικό 

τιµολογίου και το Τεχνικό Σηµείωµα που έχει εφαρµογή. 

Ειδικότερα  η αντιστοιχία µεταξύ Κωδικών Τιµολογίων και Τεχνικών 

Σηµειωµάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΩ∆ΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Kωδικός 
Τιµολογίου Εταιρία Προέλευσης Ονοµασία  Ειδική Ονοµασία Κωδ.Τεχν. Σηµ. 

0 Πρώην Scoplife Στεγαστικό Εγνατίας - MO5 

10 Πρώην Nordstern Μικτή Aσφάλιση Παλιά Μικτή MO1 

20 Πρώην Nordstern Ισόβιος Aσφάλιση Παλιά Ισόβιος Ι01 

40 Πρώην Nordstern Μικτή Aσφάλιση Παλιά Μικτή 2 Κεφαλών - 

110 Πρώην Scoplife Μικτή Aσφάλιση Μικτή Με Συµµετοχή MO2 

160 Πρώην Scoplife Aσφάλιση Συνταξιοδότησης - PO2 

161 Πρώην Scoplife Aσφάλιση Συνταξιοδότησης - PO3 

210 Πρώην Commercial Union Μικτή Ασφάλιση / Mε πρόσθετη προστασία παιδιού  Παιδικό Πρόγραµµα Cash Back MO10 

213 Πρώην Commercial Union Ασφαλιστικό Οµόλογο - MO13 

261 Πρώην Commercial Union Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Ισοβ.Σύνταξη Με Εγγυηµένη Περίοδο 10 Ετη PO2 

810 Πρώην Commercial Union Μικτή Aσφάλιση Μικτή Με Συµµετοχή MO1 

810 Πρώην Nordstern Μικτή Aσφάλιση Μικτή Με Συµµετοχή MO1 

810 Πρώην Scoplife Μικτή Aσφάλιση Μικτή Με Συµµετοχή MO1 

815 Πρώην Gota Μικτή Aσφάλιση Μικτή Χωρίς Συµµετοχή MO1 

816 Πρώην Gota Μικτή Aσφάλιση Μικτή Με Συµµετοχή MO2 

820 Πρώην Commercial Union Ισόβιος Aσφάλιση Ισόβιος Ισοβίων Ι01 

820 Πρώην Nordstern Ισόβιος Aσφάλιση Ισόβιος Ισοβίων Ι01 

820 Πρώην Scoplife Ισόβιος Aσφάλιση Ισόβιος Ισοβίων Ι01 

821 Πρώην Nordstern Ισόβιος Aσφάλιση Ισόβιος Περιορισµένων Πληρωµών Ι02 

825 Πρώην Nordstern Μικτή Aσφάλιση Μικτή Πολλαπλών Πληρωµών Με Συµµετοχή MO4 

826 Πρώην Gota Ισόβιος Aσφάλιση σόβιος Ισοβίων Χωρίς Συµµετοχή Ι01 

827 Πρώην Gota Ισόβιος Aσφάλιση σόβιος Ισοβίων Με Συµµετοχή Ι06 

830 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Επιβίωσης Ορισµένης Λήξης ΜΟ3 

831 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Επιβίωσης Super Παιδικό Επιβίωση Με Συµµετοχή ΕΟ1 

832 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Επιβίωσης Ασφαλ.Επιβίωσης Με Συµµετοχή Στα Κέρδη ΕΟ1 

835 Πρώην Gota Aσφάλιση Επιβίωσης Ασφάλεια Σπουδών Προικ/σης Με Συµµετ ΜΟ6 

839 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Επιβίωσης Ορισµένης Λήξης (Εφ Απαξ) ΜΟ3 

840 Πρώην Nordstern Μικτή Aσφάλιση Μικτή ∆ύο Ατόµων MO2 

845 Πρώην Gota Μικτή Aσφάλιση Μικτή ∆ύο Κεφαλών Με Συµµετοχή MO4 

850 Πρώην Commercial Union Απλή Aσφάλιση - ΠΟ1 

850 Πρώην Nordstern Απλή Aσφάλιση - ΠΟ1 

850 Πρώην Scoplife Απλή Aσφάλιση - ΠΟ1 
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Kωδ. 
Τιµολογίου Εταιρία Προέλευσης Ονοµασία  Ειδική Ονοµασία Κωδ.Τεχν. Σηµ. 

851 Πρώην Nordstern Απλή Aσφάλιση Απλή Ασφάλεια Με Επιστροφή Ασφαλίστρων ΠΟ2 

852 Πρώην Nordstern Απλή Aσφάλιση Νέα Απλή Προστασίας Οικογένειας & Εγγύησ ΠΟ3 

855 Πρώην Gota Απλή Aσφάλιση Απλή Ασφάλεια Με Επιστροφή Ασφαλίστρων ΜΟ7 

860 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης - PO1 

861 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Ισοβ. Σύνταξη Με Εγγυηµένη Περίοδο 10 Ετη PO1 

862 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Junior PO1 

863 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Gold Person PO1 

865 Πρώην Gota Aσφάλιση Συνταξιοδότησης - PO6 

869 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Εφ'Απαξ Καταβολή (Συνταξιοδοτικό) PO1 

1060 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Capital Plus PO1 

1960 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Capital Plus PO60 (9060) 

6063 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου 

Aσφάλιση Συνταξιοδότησης µε προκαθορισµένο % 
αύξησης ετησίων ασφαλίστρων Capital Plus Ρ0303GPR 

6064 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου 

Aσφάλιση Συνταξιοδότησης µε προκαθορισµένο % 
αύξησης ετησίων ασφαλίστρων - Ρ0303GPR 

6065 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου 

Aσφάλιση Συνταξιοδότησης µε προκαθορισµένο % 
αύξησης ετησίων ασφαλίστρων - Ρ0303GPR 

6069 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Eφάπαξ Εφάπαξ ασφαλίστρου Ρ0303NSP 

6163 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου 

Aσφάλιση Συνταξιοδότησης µε προκαθορισµένο % 
αύξησης ετησίων ασφαλίστρων - Ρ0303GPR 

6263 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου 

Aσφάλιση Συνταξιοδότησης µε προκαθορισµένο % 
αύξησης ετησίων ασφαλίστρων - Ρ0303GPR 

6264 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου 

Aσφάλιση Συνταξιοδότησης µε προκαθορισµένο % 
αύξησης ετησίων ασφαλίστρων - Ρ0303GPR 

6265 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου 

Aσφάλιση Συνταξιοδότησης µε προκαθορισµένο % 
αύξησης ετησίων ασφαλίστρων - Ρ0303GPR 

6363 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου 

Aσφάλιση Συνταξιοδότησης µε προκαθορισµένο % 
αύξησης ετησίων ασφαλίστρων - Ρ0303GPR 

6365 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου 

Aσφάλιση Συνταξιοδότησης µε προκαθορισµένο % 
αύξησης ετησίων ασφαλίστρων - Ρ0303GPR 

7063 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου 

Aσφάλιση Συνταξιοδότησης µε προκαθορισµένο % 
αύξησης ετησίων ασφαλίστρων - Ρ0303GPR 

7064 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου 

Aσφάλιση Συνταξιοδότησης µε προκαθορισµένο % 
αύξησης ετησίων ασφαλίστρων - Ρ0303GPR 

7065 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου 

Aσφάλιση Συνταξιοδότησης µε προκαθορισµένο % 
αύξησης ετησίων ασφαλίστρων - Ρ0303GPR 

7069 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Eφάπαξ Εφάπαξ ασφαλίστρου Ρ0303NSP 
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Kωδ. 
Τιµολογίου Εταιρία Προέλευσης Ονοµασία  Ειδική Ονοµασία Κωδ.Τεχν. Σηµ. 

8010 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Μικτή Aσφάλιση 

Μικτή Με Συµµετοχή MO30 / Πρώην Nordstern  

8010 Πρώην Nordstern Μικτή Aσφάλιση Μικτή Με Συµµετοχή MO30 

8011 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Μικτή Aσφάλιση 

Μικτή Με Συµµετοχή MO30 / Πρώην Nordstern  

8011 Πρώην Nordstern Μικτή Aσφάλιση Μικτή Με Συµµετοχή MO30 

8020 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Ισόβιος Aσφάλιση 

Ισόβιος Ισοβίων Ι021 

8020 Πρώην Nordstern Ισόβιος Aσφάλιση Ισόβιος Ισοβίων Ι030 

8020 Πρώην Scoplife Ισόβιος Aσφάλιση Ισόβιος Ισοβίων Ι021 / Πρώην Commercial Union 

8021 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Ισόβιος Aσφάλιση 

Ισόβιος Περιορισµένων Πληρωµών 9021 / Πρώην Nordstern  

8021 Πρώην Nordstern Ισόβιος Aσφάλιση Ισόβιος Περιορισµένων Πληρωµών Ι030 

8031 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Aσφάλιση Επιβίωσης Super Παιδικό Επιβίωσης ΕΟ30 

8031 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Επιβίωσης Super Παιδικό Επιβίωσης ΕΟ30 

8032 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Aσφάλιση Επιβίωσης Ασφάλεια Επιβίωσης Με Συµµετοχή ΕΟ30 

8032 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Επιβίωσης Ασφάλεια Επιβίωσης Με Συµµετοχή ΕΟ30 

8034 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Aσφάλιση Επιβίωσης Παιδικό Αποταµιευτικό Επιβίωσης Ε31 

8034 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Επιβίωσης Παιδικό Αποταµιευτικό Επιβίωσης Ε31 

8035 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Aσφάλιση Επιβίωσης Ασφάλεια Επιβίωσης (Capital) Ε31 

8035 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Επιβίωσης Ασφάλεια Επιβίωσης (Capital) Ε31 

8050 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Απλή Aσφάλιση - ΠΟ30 

8050 Πρώην Commercial Union Απλή Aσφάλιση - ΠΟ11 

8050 Πρώην Nordstern Απλή Aσφάλιση - ΠΟ30 

8051 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Απλή Aσφάλιση - ΠΟ21 

8059 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Απλή Aσφάλιση Φθίνοντος Κεφαλαίου Απλή Φθίνοντος Κεφαλαίου 

ΠΟ213ΜΚ 

8060 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Aσφάλιση Συνταξιοδότησης - PO30 

8060 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης - PO30 

8061 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Ισοβ.Σύνταξη Με Εγγυηµένη Περίοδο 10 Ετη PO30 

8061 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Ισοβ.Σύνταξη Με Εγγυηµένη Περίοδο 10 Ετη PO30 
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Kωδ. 
Τιµολογίου Εταιρία Προέλευσης Ονοµασία  Ειδική Ονοµασία Κωδ.Τεχν. Σηµ. 

8063 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Gold Person PO30 

8063 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Gold Person PO30 

8068 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Εφ'Απαξ Καταβολή PO30 / Πρώην Nordstern  

8069 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Εφ'Απαξ Καταβολή (Συνταξιοδοτικό) PO30 

8069 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Εφ'Απαξ Καταβολή (Συνταξιοδοτικό) PO30 

8070 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Συνταξιοδοτικό Ενιαίου Ασφαλίστρου PO30 / Πρώην Nordstern  

8110 Πρώην Scoplife Μικτή Aσφάλιση Μικτή Με Συµµετοχή MO6 

8120 Πρώην Scoplife Ισόβιος Aσφάλιση Ισόβιος Ισοβίων Ι03 

8121 Πρώην Scoplife Ισόβιος Aσφάλιση Ισόβιος Περιορισµένων Καταβολών Ι01 

8150 Πρώην Scoplife Απλή Aσφάλιση - ΠΟ2 

8160 Πρώην Scoplife Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Ασφάλιση Συνταξιοδότησης PO5 

8220 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Ισόβιος Aσφάλιση 

Ισόβιος Ισοβίων Ι021 / Πρώην Commercial Union 

8220 Πρώην Commercial Union Ισόβιος Aσφάλιση Ισόβιος Ισοβίων Ι021 

8220 Πρώην Scoplife Ισόβιος Aσφάλιση Ισόβιος Ισοβίων Ι021 / Πρώην Commercial Union 

9010 Πρώην Nordstern Μικτή Aσφάλιση Μικτή Με Συµµετοχή 9010 

9010 Πρώην Scoplife Μικτή Aσφάλιση Μικτή Με Συµµετοχή MO7 

9011 Πρώην Nordstern Μικτή Aσφάλιση Μικτή Με Συµµετοχή 9010 

9020 
Commercial Value Παραδοσιακού 
τύπου Ισόβιος Aσφάλιση 

Ισόβιος Ισοβίων IO11 

9020 Πρώην Nordstern Ισόβιος Aσφάλιση Ισόβιος Ισοβίων 9020 

9021 Πρώην Nordstern Ισόβιος Aσφάλιση Ισόβιος Περιορισµένων Πληρωµών 9021 

9031 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Επιβίωσης Super Παιδικό Επιβίωσης 9031&9032 

9032 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Επιβίωσης Ασφαλ.Επιβίωσης Με Συµµετοχή Στα Κέρδη 9031&9032 

9050 Πρώην Nordstern Απλή Aσφάλιση - 9050 

9060 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης - PO60 (9060) 

9061 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Ισοβ. Σύνταξη Με Εγγυηµένη Περίοδο 10 Ετη PO60 (9060) 

9063 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Gold Person PO60 (9060) 

9069 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης Εφ'Απαξ Καταβολή (Συνταξιοδοτικό) PO60 (9060) 

9810 Πρώην Nordstern Μικτή Aσφάλιση Μικτή Με Συµµετοχή MO1 

9820 Πρώην Nordstern Ισόβιος Aσφάλιση Ισόβιος Ισοβίων Πληρωµών Ι01 

9860 Πρώην Nordstern Aσφάλιση Συνταξιοδότησης - PO1 
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Kωδ. 
Τιµολογίου Εταιρία Προέλευσης Ονοµασία  Ειδική Ονοµασία Κωδ.Τεχν. Σηµ. 

0000_ΜΙΚΤΗ Πρώην Commercial Union Μικτή Με Συµµετοχή Μικτή Με Συµµετοχή MO1 

Single Line Πρώην Scoplife Single Line Single Line PO4 

     

     

     

 

 



 32 



 33 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙ 
∆ΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ 

ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

ΠΡΟÏΟΝ  
ΚΩ∆. ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΗΜ. 
Πλήθος 

Συµβολαίων 
Μαθηµατικό 

Απόθεµα  
9020 482 365.745,56 
9021 423 135.300,95 
IO11 1 412,80 
Ι01 4.877 2.460.873,53 
Ι02 226 410.257,28 

Ι021 7.569 1.760.005,29 
Ι03 529 169.522,66 

Ι030 361 228.182,65 
Ι06 4 3.349,39 ΙΣ

Ο
Β

ΙΑ
 Α

Σ
Φ

Α
Λ

ΙΣ
Η

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.472 5.533.650,11 

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των 
επιµέρους προγραµµάτων που περιλαµβάνονται στο ασφαλιστικό 
προϊόν ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ αποτελεί ποσοστό  4,98% περίπου των 
συνολικών αποθεµάτων του κλάδου ζωής  I.  
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΙO1 

 

 

 Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

- Nordstern Colonia  µε κωδικούς τιµολογίου 20, 820 και 9820 

- Scoplife µε κωδικούς τιµολογίου 820 και 8121 

- Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 820 

- Gothaer µε κωδικό τιµολογίου 826  

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων καθορίζεται 

λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης (“Τελευταία 

Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή ηµεροµηνία 01/09/2009.  

Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα 

πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την εταιρία 

ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 
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• Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

• Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

• Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

• Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010  

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου, το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 
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τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται  αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

5. Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

6. Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Α. Nordstern Colonia  

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ι01 - Ισόβιος µε συµµετοχή στις 

προσόδους επένδυσης των Μαθηµατικών Αποθεµάτων» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της  
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Nordstern µε κωδικό τεχνικού σηµειώµατος Ι01 και κωδικό 

τιµολογίου 20, 820 και 9820 για ισόβιες καταβολές ασφαλίστρων.  

Τα συµβόλαια µε κωδικό τιµολογίου 20 είναι ισοβίων καταβολών 

ασφαλίστρων σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα «Ι01 - Ισόβιος ασφάλιση  

µε ισόβια ή πρόσκαιρη καταβολή ασφάλιστρων,  µε συµµετοχή στα 

κέρδη» της εταιρίας  Nordstern. Οι υπολογισµοί έχουν βασιστεί στο 

τεχνικό αυτό σηµείωµα και τα συγκεκριµένα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

θεωρούνται ισοβίων καταβολών και συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα της 

ισόβιας ασφάλισης.  

B. Scoplife 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΙO1 - Ισόβιος ασφάλιση  µε ισόβια ή 
πρόσκαιρη καταβολή ασφάλιστρων,  µε συµµετοχή στα κέρδη» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της  

Scoplife µε κωδικό τεχνικού σηµειώµατος ΙO1 και κωδικό τιµολογίου 

820 για ισόβιες καταβολές ασφαλίστρων καθώς επίσης και 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων της Scoplife µε κωδικό τεχνικού 

σηµειώµατος ΙO1 και κωδικό τιµολογίου 8121 για περιορισµένες 

καταβολές ασφαλίστρων. 

Γ. Commercial Union 

Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΙO1 - Ισόβιος ασφάλιση µε συµµετοχή 
στα κέρδη» 

Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των 

µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 820. 

∆. Gothaer 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ι01 - Ισόβιος µε ισόβιο πληρωµή 
άνευ συµµετοχής» 
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2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Gothaer κωδικό τιµολογίου 826. 

Ε. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια όλων των ανωτέρω εταιρειών 
(Scoplife, Commercial Union, Gothaer, Nordstern) ισχύουν τα 
ακόλουθα:  

1. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4.25%.  

2. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

PM60/64 µε τριετή µείωση ηλικίας σε ασφάλιση γυναικών. 

3. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

Όπου 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 

4. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, στο εµπορικό ασφάλιστρο.  

5. Τα ποσοστά επιβάρυνσης λόγω τµηµατικών καταβολών ασφαλίστρων 

είναι τα ακόλουθα: 

• 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 
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• 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

• 6% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΙO21 

 Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

− Commercial Value µε κωδικούς τιµολογίου 8020 και 8220  

− Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 8220  

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και   

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  



 42 

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων καθορίζεται 

λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης 

(“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή ηµεροµηνία 

01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης.  

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

 

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 
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ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα 

• Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

• Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

• Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

• Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010  

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  
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στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 
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καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Α. Commercial Value 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΙO21 - Ισόβιος ασφάλιση µε 

συµµετοχή στα κέρδη» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8020 και 8220.    

Β. Commercial Union 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΙO21 - Ισόβιος ασφάλιση µε 

συµµετοχή στα κέρδη» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 8220. 

Γ.  Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των δύο ανωτέρω εταιρειών 

(Commercial Value και Commercial Union) ισχύουν τα ακόλουθα: 
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1. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ-1990 για άνδρες και γυναίκες. 

2. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 3.35%. 

3. Ο υπολογισµός του εµπορικού ασφαλίστρου βασίζεται στον 

παρακάτω τύπο: 

 

 

Όπου 

α = έξοδα διαχείρισης 

γ = έξοδα είσπραξης 

4. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

                              

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  
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5. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Ι02 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Nordstern Colonia µε κωδικό τιµολογίου 821  

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1.«ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

Α) Συµβόλαια που κατέβαλαν κανονικά το ασφάλιστρο τους και ήταν σε 

πλήρη ισχύ. 

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 
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Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα 

πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την εταιρία 

ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» : Συµβόλαια για 

τα οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους όρους 

του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω καταβολών.   

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα 

• Κατά την 26η/02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

• Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

• Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 
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• Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010.  

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας. ∆εν υπολογίζονται και δεν 

συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία  προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 
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ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

5. Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια  υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

6. Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

7. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ι02 - Ισόβιος ασφάλεια 
Περιορισµένων Πληρωµών µε συµµετοχή στα κέρδη» 

8. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 821. 

9. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο γαλλικός πίνακας PM60/64, µε 

τριετή µείωση επί ασφαλίστρων γυναικών. 

10. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4.25%. 

11. Για τον υπολογισµό του άρτιου µαθηµατικού αποθέµατος 

χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος:  
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12. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

όπου 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο απόθεµα 

εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές ασφαλίστρων 

που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται, σύµφωνα 

µε το τεχνικό σηµείωµα, στο εµπορικό ασφάλιστρο.  

Τα ποσοστά επιβάρυνσης λόγω τµηµατικών καταβολών ασφαλίστρων 

είναι τα ακόλουθα: 

• 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

• 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

• 6% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 

13. Για τον υπολογισµό αξίας εξαγοράς χρησιµοποιείται ο ακόλουθος 

τύπος:  
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 9020 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Nordstern Colonia µε κωδικό τιµολογίου 9020  

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά 

την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση 

µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 
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Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα 

πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την εταιρία 

ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

• Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

• Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 
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• Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

• Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010.  

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  
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4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα 

συµβόλαια«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»,  για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

5. Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

6. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΙO11 - Ισόβιος ασφάλιση µε 

συµµετοχή στα κέρδη» καθώς δεν υπήρχε διαθέσιµο το αντίστοιχο 

τεχνικό σηµείωµα. 

7. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τεχνικού σηµειώµατος 9020 και κωδικό 

τιµολογίου 9020. 

8. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ-1990 για άνδρες και γυναίκες. 
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9. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4%. 

 

10. Ο υπολογισµός του εµπορικού ασφαλίστρου βασίζεται στον ακόλουθο 

τύπο: 

 

 

 

Όπου 

α = έξοδα διαχείρισης 

γ = έξοδα είσπραξης 

 

11. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

12. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, στο εµπορικό ασφάλιστρο.  

13. Τα ποσοστά επιβάρυνσης λόγω τµηµατικών καταβολών ασφαλίστρων 

είναι τα ακόλουθα: 
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• 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

• 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

• 6% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Ι030 

 Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

− Nordstern Colonia  µε κωδικούς τιµολογίου 8020 και 8021  

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 
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• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων καθορίζεται 

λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης 

(“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή ηµεροµηνία 

01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 
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ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας 

πληρωθείσας δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη 

της 01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται 

απόθεµα ελευθέρου κατά την 26η /02/2010  

  

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 
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1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 
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Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

5. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ι030 - Ισόβιος ασφάλιση µε 

συµµετοχή στις προσόδους επένδυσης των Μαθηµατικών 

Αποθεµάτων» 

6. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

εταιρίας Nordstern µε κωδικό τεχνικού σηµειώµατος Ι030 και 

κωδικό τιµολογίου 8020 για συµβόλαια ισοβίων καταβολών και 8021 

για συµβόλαια περιορισµένων καταβολών  

7. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ-1990 για άνδρες και γυναίκες. 

8. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 3.35%. 

9. Για τον υπολογισµό του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος 

χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος: 
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10. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

όπου 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 

11. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο.  

12. Τα ποσοστά επιβάρυνσης λόγω τµηµατικών καταβολών ασφαλίστρων 

είναι τα ακόλουθα: 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 
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� 6% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΙO3 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 8120  

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά 

την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση 

µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ.  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων καθορίζεται 

λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης 

(“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή ηµεροµηνία 

01/09/2009.  
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• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα 

πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την εταιρία 

ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

• Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης 

• Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν αυτή 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 
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• Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

• Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται µαθηµατικό 

απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010  

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 
  (ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  
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4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

5. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΙO3 - Ισόβιος ασφάλεια µε ισόβια ή 

πρόσκαιρη καταβολή ασφαλίστρων, µε συµµετοχή στα κέρδη» 

6. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα, µε κωδικό αριθµό ΙΟ3/01092000, 

χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των µαθηµατικών αποθεµάτων 

για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας Scoplife µε ηµεροµηνία 

έναρξης µεταγενέστερη της 01/09/2000, κωδικό τεχνικού 

σηµειώµατος ΙΟ3 και µε κωδικό τιµολογίου 8120 

7. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ-1990 για άνδρες και γυναίκες. 
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8. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 2.5%. 

9. Το ποσοστό των εξόδων είσπραξης που χρησιµοποιείται στους 

υπολογισµούς ισούται µε 10%.  

10. Το ποσοστό των εξόδων πρόσκτησης που χρησιµοποιείται στους 

υπολογισµούς ισούται µε 6%.  

11. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

 

12. Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

όπου 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο απόθεµα 

εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές ασφαλίστρων 

που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 

13. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

14. Τα ποσοστά επιβάρυνσης λόγω τµηµατικών καταβολών ασφαλίστρων 

είναι τα ακόλουθα: 

• 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες καταβολές 

• 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες καταβολές 

• 6% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 9021 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

− Nordstern Colonia µε κωδικό τιµολογίου 9021  

− Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας Commercial Value µε 

κωδικό τιµολογίου 8021  

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων καθορίζεται 

λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης 

(“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή ηµεροµηνία 

01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   
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• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας 

πληρωθείσας δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη 

της 01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 
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στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Α. Νordstern 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «9021 - Ισόβιος ασφάλιση θανάτου 

περιορισµένων πληρωµών ασφαλίστρων» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

εταιρίας Nordstern µε κωδικό τεχνικού σηµειώµατος 9021 και 

κωδικό τιµολογίου 9021 για ασφαλιστήρια συµβόλαια περιορισµένων 

καταβολών ασφαλίστρου. 
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3. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που προέρχονται από την εταιρεία 

Nordstern, το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το 

τεχνικό σηµείωµα, 4%.  

Β. Commercial Value 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «9021 - Ισόβιος ασφάλιση θανάτου 

περιορισµένων πληρωµών ασφαλίστρων» της εταιρίας Νordstern.  

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

εταιρίας Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8021 για 

ασφαλιστήρια συµβόλαια περιορισµένων καταβολών ασφαλίστρου 

διότι για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρίας Commercial 

Value µε κωδικό τιµολογίου  9021 δεν παρείχετο τεχνικό σηµείώµα.  

3. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που προέρχονται από την εταιρεία 

Commercial Value, το επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε 

τη βάση συµβολαίων, 3,35%. Τα εν λόγω συµβόλαια έχουν 

ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη του 2003, συνεπώς 

δικαιολογείται η χρήση του ανωτέρω τεχνικού επιτοκίου. 

Γ. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των εταιρειών Nordstern και 

Commercial Value ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ-1990 για άνδρες και γυναίκες. 

 

2. Για τον υπολογισµό του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος 

χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος:  
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3. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

4. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 

5. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο   

6. Για τον υπολογισµό αξίας εξαγοράς  χρησιµοποιείται ο ακόλουθος 

τύπος:  
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΙO6 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Gothaer µε κωδικό τιµολογίου 827 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων καθορίζεται 

λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης 
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(“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή ηµεροµηνία 

01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα 

πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την εταιρία 

ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 
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• Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης 

• Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν αυτή 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

• Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

• Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται µαθηµατικό 

απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 
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χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

5. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΙO6 - Ισόβιος µε ισόβια πληρωµή  επί 
δύο κεφαλών µε συµµετοχή στα κέρδη» 

6. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Gothaer κωδικό τιµολογίου 827. 

7. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4.25%.  
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8. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

PM60/64 µε τριετή µείωση ηλικίας σε ασφάλιση γυναικών. 

9. Το ποσοστό των εξόδων πρόσκτησης που χρησιµοποιείται στους 

υπολογισµούς ισούται µε 5%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 

µέγιστο ποσοστό που µπορεί να αντιστοιχιστεί στα έξοδα πρόσκτησης 

σύµφωνα µε το εύρος που ορίζεται στο τεχνικό σηµείωµα, καθώς δεν 

υπάρχει αναφορά για συγκεκριµένη τιµή της παραµέτρου. 

10. Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

όπου 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο απόθεµα 

εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές ασφαλίστρων 

που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

11. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΙO11 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

− Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 9020  

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την εταιρία 

ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 
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ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας 

πληρωθείσας δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη 

της 01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010  

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 
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1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία  προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 



 87 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

5. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΙO11 - Ισόβιος ασφάλιση µε 

συµµετοχή στα κέρδη» 

6. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Value µε κωδικό τεχνικού σηµειώµατος ΙO11 και 

κωδικό τιµολογίου 9020. 

7. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ-1990 για άνδρες και γυναίκες. 

8. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4%. 

9. Ο υπολογισµός του εµπορικού ασφαλίστρου βασίζεται στον ακόλουθο 

τύπο: 
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Όπου 
α = έξοδα διαχείρισης 
γ = έξοδα είσπραξης 

10. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  
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ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

ΠΡΟΪΟΝ  
ΚΩ∆. ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΗΜ. Πλήθος Συµβολαίων Μαθηµατικό Απόθεµα  
40 1 586,94 

9010 88 169.983,23 
MO1 1.809 5.421.421,73 

MO10 120 232.756,08 
MO13 83 33.759,11 
MO2 140 390.680,28 

MO30 257 462.247,03 
MO4 55 105.240,97 
MO6 7 33.086,22 Μ

ΙΚ
Τ

Η
 Α

Σ
Φ

Α
Λ

ΙΣ
Η

 

MO7 4 60.764,17 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.564 6.910.525,76 

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των 
επιµέρους προγραµµάτων που περιλαµβάνονται στο ασφαλιστικό 
προϊόν ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ αποτελεί ποσοστό  6,22% περίπου των 
συνολικών αποθεµάτων του κλάδου ζωής I.  
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Μ01 

 Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

− Nordstern µε κωδικούς τιµολογίου 10, 810 και 9810  

− Scoplife µε κωδικούς τιµολογίου 810 και  0000-Μικτη  

− Commercial Union 810 και 0000-Μικτη   

− Gothaer µε κωδικό τιµολογίου 815 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»   

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» και 

3. «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ» 
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Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 
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όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

 

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

3.  ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας 

πληρωθείσας δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη 

της 01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   
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β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 

γ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 
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ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Α. Nordstern Colonia 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «M01 – Μικτή ασφάλιση µε 

συµµετοχή στις προσόδους επένδυσης των µαθηµατικών 

αποθεµάτων.» 
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2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 10, 810 και 9810. 

Β. Scoplife 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «MO1 – Μικτή ασφάλιση ατοµική µε 

συµµετοχή στα κέρδη µε ΚΩ∆.ΑΡ.: MO1/01011989.» και «MO1 – 

Μικτή ασφάλιση ατοµική µε συµµετοχή στα κέρδη µε ΚΩ∆.ΑΡ.: 

MO1/17111997.» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 810 και 0000-Μικτη. 

Γ. Commercial Union 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «MO1 – Μικτή ασφάλιση µε 

συµµετοχή στα κέρδη.» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 810 και 0000-Μικτη. 

∆. Gothaer 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «M01 – Μικτή επι µίας κεφαλής ανευ 

συµµετοχής.» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Gotta µε κωδικό τιµολογίου 815. 
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Ε. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια όλων των ανωτέρω εταιρειών 

(Nordstern, Scoplife, Commercial Union, Gotta) ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

1. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε τριετή µείωση ηλικίας σε ασφάλιση γυναικών. 

2. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4,25%. 

3. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

 

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

4. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

5. Τα ποσοστά επιβάρυνσης λόγω τµηµατικός καταβολών είναι τα 

ακόλουθα: 
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� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 6% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Μ030 

 Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Nordstern Colonia µε κωδικούς τιµολογίου 8010 και 8011  

− Commercial Value µε κωδικούς τιµολογίου 8010 και 8011  

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   
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• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 
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5. Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»,  για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

6. Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Α. Commercial Value 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «M030 – Μικτή ασφάλιση µε 

συµµετοχή στις προσόδους επένδυσης των µαθηµατικών 

αποθεµάτων» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8010 και 8011. 

Β. Nordstern 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «M030 – Μικτή ασφάλιση µε 
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συµµετοχή στις προσόδους επένδυσης των µαθηµατικών 

αποθεµάτων» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 8010 και 8011. 

Γ. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των ανωτέρω εταιρειών 

(Commercial Value και Nordstern Colonia) ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ – 1990 για άνδρες και γυναίκες. 

2. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 3,35%. 

3. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης  

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  
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4. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

5. Στους υπολογισµούς των επιβαρύνσεων λόγω τµηµατικής καταβολής   

χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα ποσοστά: 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 6% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟ2 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 110  

− Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας Gothaer µε κωδικό 

τιµολογίου 816 

− Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας Nordstern µε κωδικό 

τιµολογίου 840  

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» και 

3. «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ» 

Συγκεκριµένα 
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1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   
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• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

3.  ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 
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γ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου.  ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 
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κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Α. Scoplife 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικά 

σηµείωµατα µε ειδική ονοµασία «MO2 – Μικτή ασφάλεια ατοµική, 

µε συµµετοχή στα κέρδη ΚΩ∆.ΑΡ.: ΜΟ2/01011989» και «MO2 – 

Μικτή ασφάλεια ατοµική, µε συµµετοχή στα κέρδη ΚΩ∆.ΑΡ.: 

ΜΟ2/17111997». 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 110. 
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3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε τα τεχνικά σηµειώµατα ο Γαλλικός πίνακας 

θνησιµότητας ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε τριετή µείωση ηλικίας σε ασφάλιση 

γυναικών. 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 5.25%. 

Β. Gothaer 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «MO2 – Μικτή επί 1 κεφαλής µε 

συµµετοχή». 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Gothaer µε κωδικό τιµολογίου 816. 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε τα τεχνικά σηµειώµατα ο Γαλλικός πίνακας 

θνησιµότητας ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε τριετή µείωση ηλικίας σε ασφάλιση 

γυναικών. 

4.  Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4.25%. 

Γ. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των εταιρειών Scoplife και 

Gothaer ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

 

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 
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όπου 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 

2. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

3. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια (εταιρείας Scoplife) µε τρέχουσα 

κατάσταση «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

χρησιµοποιείται ο παρακάτω τύπος για τον υπολογισµό του 

κεφαλαίου ελευθέρου: 

 

∆. Nordstern  

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «MO2 – Μικτή Ασφάλιση επί δύο 

κεφαλών µε συµµετοχή στις προσόδους επένδυσης των 

Μαθηµατικών Αποθεµάτων». 
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2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 840. 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε τα τεχνικά σηµειώµατα ο Γαλλικός πίνακας 

θνησιµότητας ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε τριετή µείωση ηλικίας σε ασφάλιση 

γυναικών. 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4.25%. 

5. Στους υπολογισµούς των επιβαρύνσεων λόγω τµηµατικής καταβολής 

ασφαλίστρων χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα ποσοστά: 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 6% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 

 

6. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 
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Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί. 

7. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ M010 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

− Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 210 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»   

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» και 

3. «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   
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� Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

3.  ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   
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β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 

γ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  
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4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

5. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «MO10 – Παιδικό µε συµµετοχή στα 

κέρδη.». 
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6. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 210.  

7. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε τριετή µείωση ηλικίας σε ασφάλιση γυναικών. 

8. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4.25%. 

9. Το ποσοστό των εξόδων είσπραξης που χρησιµοποιείται στους 

υπολογισµούς ισούται µε 5%.  

10. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

όπου 

D= ποσοστό επί του ασφαλισµένου κεφαλαίου. 

11. Ο υπολογισµός του άρτιου µαθηµατικού αποθέµατος γίνεται µε τον 

ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 

Για  t<n-5 

 

Για  t≥n-5 
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12. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

όπου 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

13. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

14. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» χρησιµοποιείται ο 

παρακάτω τύπος για τον υπολογισµό του κεφαλαίου: 

Για  t<n-5 

 

 

Για  t≥n-5 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 9010 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

− Nordstern Colonia µε κωδικούς τιµολογίου 9010 και 9011  

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   
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� Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία  προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 
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Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου 

δανεισµού. Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την 

ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα 

συνεχίζουν να καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως 

της αξίας εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί 

κατά την ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές 

των ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα. 

5. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «MO7 – Μικτή ασφάλεια ατοµική, 

µε συµµετοχή στα κέρδη» λαµβανοµένων υπόψη της αντιστοιχίας  

όρων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων  

6. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 9010 και 9011.  

7. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ-1990 για άνδρες και γυναίκες.. 

8. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4%. 
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9. Το ποσοστό των εξόδων είσπραξης που χρησιµοποιείται στους 

υπολογισµούς ισούται µε 6%.  

10. O υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

11. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 



 127 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Μ04 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Nordstern Colonia µε κωδικό τιµολογίου 825 

− Gothaer µε κωδικό τιµολογίου 845 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»   

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» και 

3. «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   
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� Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

3. ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 
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γ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 
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ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Α. Nordstern Colonia  

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «M04 – Μικτή ασφάλιση πολλαπλών 

πληρωµών, µε συµµετοχή στις προσόδους επένδυσης των 

µαθηµατικών αποθεµάτων» 
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2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 825. 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

PM60/64 µε τριετή µείωση ηλικίας σε ασφάλιση γυναικών. 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4,25%. 

5. Σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα και την περιγραφή του προϊόντος, 

το κεφάλαιο επιβίωσης δεν καταβάλλεται εφάπαξ στη λήξη αλλά 

τµηµατικά, σε ισόποσες δόσεις µετά τη συµπλήρωση της πρώτης 

δεκαετίας και ανά πέντε έτη µέχρι τη λήξη. Για όλες τις εγγραφές µε 

αριθµό δυναµικής µηδέν, η διάρκεια του συµβολαίου συµβαδίζει µε 

την περιγραφή της παροχής (πολλαπλάσια του 5) και ο υπολογισµός 

του µαθηµατικού αποθέµατος είναι σύµφωνος µε το τεχνικό 

σηµείωµα. 

6. Ωστόσο, για το απόθεµα που τηρείται για την παροχή που αντιστοιχεί 

στις ετήσιες αναπροσαρµογές θεωρείται ότι το ασφαλισµένο κεφάλαιο 

που αντιστοιχεί στις ετήσιες αναπροσαρµογές θα καταβληθεί στο 

σύνολό του στη λήξη της ασφάλισης και εφόσον ο ασφαλισµένος 

βρίσκεται στη ζωή. 

7. Στους υπολογισµούς των επιβαρύνσεων λόγω τµηµατικής καταβολής 

ασφαλίστρων χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα ποσοστά: 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 
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� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 6% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 

 

8. Ο µαθηµατικός τύπος του αποθέµατος που εφαρµόζεται είναι: 

 

όπου 

 

 

 

 

 

Β. Gothaer 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «M04 – Μικτή Ασφάλιση επί δύο 

κεφαλών µε συµµετοχή στα κέρδη» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Gothaer µε κωδικό τιµολογίου 845. 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

PM60/64 µε τριετή µείωση ηλικίας σε ασφάλιση γυναικών. 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4,25%. 
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Γ. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των ανωτέρω εταιρειών 

(Nordstern και Gothaer) ισχύουν τα ακόλουθα:  

1. Ο υπολογισµός του τελικού µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη 

χρήση της µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής. παρεµβολής.  

 

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

2. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟ13 

 Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

− Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 213 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1.«ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2. «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ». 

 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2. ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 



 137 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/201 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «MO13 – Ασφαλιστικό Οµόλογο - 

Μικτή ασφάλιση ειδικού τύπου µε ενιαίο ασφάλιστρο.» 

4. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 213. 

5. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε τριετή µείωση ηλικίας σε ασφάλιση γυναικών. 

6. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4,25%. 
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7. Στον υπολογισµό του εµπορικού ασφαλίστρου λαµβάνονται υπόψη 

έξοδα πρόσκτησης γ=2% για ασφαλισµένο κεφάλαιο C> 293.47 (∆ρχ. 

100,000) 

8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής κατά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης, 26/02/2009.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

 

Όπου  

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟ6 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 8110 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 



 140 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   
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� Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 
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στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

5. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «MO6 – Μικτή ασφάλεια ζωής 

ατοµική, µε συµµετοχή στα κέρδη (ΚΩ∆. ΑΡ.: ΜΟ6/01092000)» 

6. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 8110. 

7. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ-1990 για άνδρες και γυναίκες. 

8. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 2.5%. 
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9. Το ποσοστό των εξόδων πρόσκτησης που χρησιµοποιείται στους 

υπολογισµούς ισούται µε 6%.  

10. Το ποσοστό των εξόδων είσπραξης που χρησιµοποιείται στους 

υπολογισµούς ισούται µε 10%.  

11. Το ποσοστό των εξόδων καταβολής ασφαλίσµατος που 

χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς ισούται µε 1%.  

12. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

13. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

14. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» χρησιµοποιείται ο 

παρακάτω τύπος για τον υπολογισµό του κεφαλαίου ελευθέρου: 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟ7 

 Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 9010 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο είναι αυτό το 

οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως «απόθεµα» για ένα έκαστο 

από αυτούς. Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία 

ευρίσκετο το ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον τρόπο 

υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 
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Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  
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αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

� Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   
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β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 
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ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

5. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «MO7 – Μικτή ασφάλεια ατοµική, 

µε συµµετοχή στα κέρδη» 

6. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 9010. 

7. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ-1990 για άνδρες και γυναίκες.. 
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8. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4%. 

9. Το ποσοστό των εξόδων είσπραξης που χρησιµοποιείται στους 

υπολογισµούς ισούται µε 6%.  

10. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

11. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

12. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» χρησιµοποιείται ο 

παρακάτω τύπος για τον υπολογισµό του κεφαλαίου ελευθέρου: 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 40 

Πρόκειται για µόνο ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε τον συγκεκριµένο 

κωδικό τιµολογίου το οποίο έχει λήξει. Ως εκ τούτου το µαθηµατικό του 

απόθεµα ισούται µε το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο.  
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ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

ΠΡΟÏΟΝ  
ΚΩ∆. 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΗΜ. 

Πλήθος 
Συµβολαίων 

Μαθηµατικό 
Απόθεµα  

9050 57 30.765,81 
M07 1 2.701,82 
ΠΟ1 55 16.694,56 

ΠΟ11 7 529,09 
ΠΟ2 48 72.936,59 

ΠΟ21 105 2,85 
ΠΟ213ΜΚ 603 365.353,51 

ΠΟ3 100 60.071,23 
ΠΟ30 620 144.109,74 Α

Π
Λ

Η
 Α

Σ
Φ

Α
Λ

ΙΣ
Η

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 1.596 

693.165,20 

 

 

 
 
Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των 
επιµέρους προγραµµάτων που περιλαµβάνονται στο ασφαλιστικό 
προϊόν ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ αποτελεί ποσοστό 0,62% περίπου των 
συνολικών αποθεµάτων του κλάδου ζωής I.  
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠO213MK 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8059 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα όλα τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια ανήκουν στην κατηγορία: «ΣΕ ΙΣΧΥ»,  

Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι κάτωθι 

υποκατηγορίες: 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ.  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 
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απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα 

πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.  

2.  Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια 

3. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΠO213 – Πρόσκαιρη ασφάλιση 

∆ανείου Μειουµένου Κεφαλαίου» 

4. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8059. 

5. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 προσαρµοσµένος για την επέλευση της µόνιµης ολικής 

ανικανότητας στο έτος ηλικίας x.  

6. Οι αναλογιστικές αξίες που αντιστοιχούν στις συναρτήσεις qx, px, 

t/qx κλπ, υπολογίζονται σε αναφορά µε τον προσαρµοσµένο Πίνακα 

του τεχνικού σηµειώµατος. 

7. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 3.35%. 

8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  
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Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

Όπου  

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

9. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Π030 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 8050  

− Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8050 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα  όλα τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια ανήκουν στην κατηγορία: «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι κάτωθι 

υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ.  
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• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα 

πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) 

είναι αυτά που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν 

υπολογίζονται και δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά 

την ηµεροµηνία ανάκλησης της Εταιρίας.  

 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρίας: 

Α. Nordstern  

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Π030 – Πρόσκαιρη ασφάλιση 

θανάτου» 
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2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 8050. 

Β. Commercial Value 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Π030 – Πρόσκαιρη ασφάλιση 

θανάτου» της Νordstern εφόσον και για τις δύο εταιρείες τα 

τεχνικά σηµειώµατα είναι ίδια.  

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια και 

της Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8050. 

Γ. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαιο των ανωτέρω δύο εταιρειών 

(Nordstern και Commercial Value) ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990. Στους πίνακες θνησιµότητας ανδρών έχει εφαρµοστεί 

µείωση της θνησιµότητας κατά 5% 

2. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 3.35%. 

3. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση 

της µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

Όπου  
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h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

4. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

5. Στους υπολογισµούς του ποσοστού επιβαρύνσεων λόγω τµηµατικών 

καταβολών χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα ποσοστά: 

� 2% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟ2 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 8150 

− Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 851 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1 «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» και 

3. «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ»  

Συγκεκριµένα 
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1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα 

πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την εταιρία 

ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

2. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 
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3. ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ  ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 
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γ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 
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ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου 

δανεισµού. Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την 

ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα 

συνεχίζουν να καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως 

της αξίας εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί 

κατά την ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές 

των ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα. 

 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Α. Scoplife 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΠΟ2 – Πρόσκαιρος ασφάλεια 

θανάτου ατοµική» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 8150. 
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3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990. 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 2.5%. 

5. Το ποσοστό των εξόδων είσπραξης που χρησιµοποιείται στους 

υπολογισµούς ισούται µε 6%.  

6. Το ποσοστό των εξόδων καταβολής ασφαλίσµατος που 

χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς ισούται µε 1%.  

7. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται µε τη χρήση 

της µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

Όπου  

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

8. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 
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9. Τα ποσοστά επιβάρυνσης λόγω τµηµατικών καταβολών που 

εφαρµόζονται στους υπολογισµούς είναι τα ακόλουθα: 

� 2% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 

 

Β. Nordstern 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Π02 – Πρόσκαιρος ασφάλεια 

θανάτου, µε επιστροφή των πληρωθέντων ασφαλίστρων στη λήξη 

της ασφάλισης στην περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισµένου, µε 

συµµετοχή στις προσόδους επένδυσης των Μαθηµατικών 

αποθεµάτων» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 851. 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

PM 60/64 µε τριετή µείωση επί των ασφαλίστρων των γυναικών. 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4.25%. 

5. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση 

της µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 
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Όπου  

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

6. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

7. Τα ποσοστά επιβαρύνσεων λόγω τµηµατικής καταβολής 

ασφαλίστρων που εφαρµόζονται στους υπολογισµούς είναι τα 

παρακάτω: 

� 2% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 

 

8. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» χρησιµοποιείται ο 

παρακάτω τύπος για τον υπολογισµό του κεφαλαίου ελευθέρου: 

, κεφάλαιο θανάτου 
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,   κεφάλαιο επιβίωσης 

Ενώ το απόθεµα ελευθέρου υπολογίζεται από τον παρακάτω 

µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου  

t = έτος αλλαγής τρέχουσας κατάστασης 

k = έτος υπολογισµού 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Π03 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας 

− Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 852 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο είναι αυτό το 

οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως «απόθεµα» για ένα έκαστο 

από αυτούς. Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία 

ευρίσκετο το ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον τρόπο 

υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ»  

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 
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απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2. ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 
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� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 
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ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Π03 – Πρόσκαιρος ασφάλεια 

θανάτου» 

5. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 852. 

6. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

1980 µε τριετή µείωση επί των ασφαλίσεων γυναικών. 

7. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4.25%. 

8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση 

της µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

Όπου  

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 
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UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

9. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

10. Τα ποσοστά επιβαρύνσεων λόγω τµηµατικής καταβολής 

ασφαλίστρων που εφαρµόζονται στους υπολογισµούς είναι τα 

παρακάτω: 

� 2% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 9050 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 9050 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα  όλα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια ανήκουν στην κατηγορία: «ΣΕ ΙΣΧΥ».  

Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι κάτωθι 

υποκατηγορίες: 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 
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απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα 

πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ. 

2.  Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια.  

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «9050 – ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΖΩΗΣ» 

5. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 9050. 

6. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 
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ΕΑΕ 1990. Στους πίνακες θνησιµότητας ανδρών έχει εφαρµοστεί 

µείωση της θνησιµότητας κατά 5% 

7. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 4%. 

8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση 

της µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

Όπου  

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

9. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟ1 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 850 

− Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 850 

− Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 850 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα όλα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια ανήκουν στην κατηγορία: «ΣΕ ΙΣΧΥ».  

 

Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι κάτωθι 

υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ.  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα 

πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 
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� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 
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Α. Nordstern 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Π01 – Πρόσκαιρος ασφάλεια 

θανάτου, ατοµική» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 850. 

Β. Scoplife 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΠΟ1 – Πρόσκαιρος ασφάλεια 

θανάτου ατοµική» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 850. 

Γ. Commercial Union 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΠΟ1 – Πρόσκαιρη ασφάλιση 

θανάτου» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 850. 

∆. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια όλων των ανωτέρω εταιρειών 

(Nordstern, Scoplife, Commercial Union) ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 
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PM60/64 µε τριετή µείωση ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

γυναικών. 

2. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4.25%. 

3. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση 

της µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

 

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

Όπου  

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 

4. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

5. Τα ποσοστά επιβαρύνσεων λόγω τµηµατικής καταβολής 

ασφαλίστρων που εφαρµόζονται στους υπολογισµούς, είναι τα 

ακόλουθα: 
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� 2% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ M07 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Gothaer µε κωδικό τιµολογίου 855  

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά 

την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση 

µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα υπάρχει ένα µόνο 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο που ανήκει στην κατηγορία: ««ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Στην κατηγορία «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

περιλαµβάνονται  συµβόλαια για τα οποία είχε  σταµατήσει την 

καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  αποκτήσει δικαίωµα 

εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου σε 

συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω καταβολών.   

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 
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Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα ελευθέρου κατά 

την 26η /02/2010  

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «M07 – Ασφάλεια θανάτου µε 

επιστροφή ασφαλίστρων στην επιβίωση» 

3. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων του ασφαλιστηρίου συµβολαίου της 

Gothaer µε κωδικό τιµολογίου 855. 

4. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

PM 60/64  

5. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογσιµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 4.25%. 

6. Το κεφάλαιο επιβίωσης υπολογίζεται σύµφωνα µε τους παρακάτω 

τύπους: 

,    Κεφάλαιο επιβίωσης 



 188 

,  Κεφάλαιο Θανάτου 

Όπου t = έτος αλλαγής τρέχουσας κατάστασης 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟ11 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 8050 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα όλα τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια ανήκουν στην κατηγορία: «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι κάτωθι 

υποκατηγορίες: 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  
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• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα 

πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΠΟ11 – Πρόσκαιρη ασφάλιση 

θανάτου» 

5. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 8050. 

6. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990. 
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7. Στους υπολογισµούς εφαρµόζεται το τεχνικό επιτόκιο ίσο µε 3.35%. 

Λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία έναρξης των ασφαλιστηρίων 

συµβολαίων (µεταγενέστερη της 01/03/2002), το ανωτέρω τεχνικό 

επιτόκιο είναι σύµφωνο και µε την ελληνική νοµοθεσία 

(τροποποίηση της απόφασης Κ3-4382/7.6.2001, ΦΕΚ 847/4.7.2001)   

8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση 

της µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

Όπου  

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

9. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟ21 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

− Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8051 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα όλα τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια ανήκουν στην κατηγορία: «ΣΕ ΙΣΧΥ».  

Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι κάτωθι 

υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ.  
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• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα 

πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 



 195 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΠΟ21 – Πρόσκαιρη ασφάλιση 

θανάτου» 
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5. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8051. 

6. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990. 

7. Στους υπολογισµούς εφαρµόζεται το τεχνικό επιτόκιο της βάσης 

συµβολαίων το οποίο ισούται µε 3.35%. Λαµβάνοντας υπόψη την 

ηµεροµηνία έναρξης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

(µεταγενέστερη της 01/03/2002), το ανωτέρο τεχνικο επιτόκιο είναι 

σύµφωνο και µε την ελληνική νοµοθεσία (τροποποίηση της 

απόφασης Κ3-4382/7.6.2001, ΦΕΚ 847/4.7.2001)   

8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση 

της µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

Όπου  

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  
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9. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 

 

 

ΠΡΟΪΟΝ 
ΚΩ∆. ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΗΜ. 
Πλήθος 

Συµβολαίων 
Μαθηµατικό 

Απόθεµα  
9031&9032 164 228.889,48 

Ε31 351 1.396.917,53 
ΕΟ1 1.304 6.598.700,21 

ΕΟ30 794 588.068,44 
Μ06 19 24.493,15 
ΜΟ3 146 525.059,91 Α

Σ
Φ

Α
Λ

ΙΣ
Η

 
Ε

Π
ΙΒ

ΙΩ
Σ

Η
Σ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.778 9.362.128,72 

 

 
Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των 
επιµέρους προγραµµάτων που περιλαµβάνονται στο ασφαλιστικό 
προϊόν ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ αποτελεί ποσοστό  8,43% περίπου 
των συνολικών αποθεµάτων του κλάδου ζωής I.   
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ E01 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

− Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 831 και 832 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»   

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» και 

3. «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ» 

Συγκεκριµένα 
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1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   
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• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

3. ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται 

απόθεµα ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 
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γ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία  προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 
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ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

5. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ε01 – Ασφάλιση Επιβίωσης µε 

Επιστροφή Πληρωθέντων Ασφαλίστρων στην περίπτωση θανάτου 

µε συµµετοχή στις προσόδους επένδυσης των Μαθηµατικών 

Αποθεµάτων» 

6. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 831, 832. 

7. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 
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ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

8. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογσιµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 4.25%. 

9. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο απόθεµα 

εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές ασφαλίστρων 

που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

10. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

Στους υπολογισµούς των ποσοστών επιβάρυνσης λόγω τµηµατικής 

καταβολής  χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα ποσοστά επιβάρυνσης για 

τµηµατικές καταβολές ασφαλίστρων: 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 
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� 6% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 

11. Για τον υπολογισµό του κεφαλαίου ελευθέρου εφαρµόζονται στους 

υπολογισµούς οι ακόλουθοι τύποι: 

,  Κεφάλαιο επιβίωσης 

    Κεφάλαιο θανάτου 

Ενώ ο τύπος του αποθέµατος ελευθέρου ορίζεται ως: 

 

Όπου  

t = έτος αλλαγής τρέχουσας κατάστασης 

k= έτος υπολογισµού αποθέµατος 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ E31 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

• Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 8034 και 8035 

• Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8034 και 8035 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  
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• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 
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α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   
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2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία  προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»,για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 
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ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Α. Nordstern Colonia 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ε31 – Ασφάλιση Επιβίωσης µε 

Επιστροφή Ασφαλίστρων Σε Περίπτωση Θανάτου µε συµµετοχή 

στις προσόδους επένδυσης των Μαθηµατικών Αποθεµάτων» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 8034, 8035. 

Β. Commercial Value  

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ε31 – Ασφάλιση Επιβίωσης µε 

Επιστροφή Ασφαλίστρων Σε Περίπτωση Θανάτου µε συµµετοχή 

στις προσόδους επένδυσης των Μαθηµατικών Αποθεµάτων» της 

εταιρείας Νordstern Colonia.  

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8034, 8035. 
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Γ. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των ανωτέρω εταιρειών 

(Nordstern και Commercial Value) ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 για άνδρες και γυναίκες 

2. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογσιµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 3.35%. 

3. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί. 

4. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

5. Στους υπολογισµούς των ποσοστών επιβάρυνσης λόγω τµηµατικής 

καταβολής  χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα ποσοστά: 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 
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� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 6% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ E030 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 8031 και 8032  

− Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8031 και 8032 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 
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1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ.  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 
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όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

 

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   
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β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 

 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία  προγενέστερη της 
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01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Α. Nordstern  

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ε030 – Ασφάλιση Επιβίωσης µε 

Επιστροφή Ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου µε συµµετοχή 

στις προσόδους επένδυσης των Μαθηµατικών Αποθεµάτων» 
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2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 8031, 8032. 

Β. Commercial Value 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ε030 – Ασφάλιση Επιβίωσης µε 

Επιστροφή Ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου µε συµµετοχή 

στις προσόδους επένδυσης των Μαθηµατικών Αποθεµάτων» της 

εταιρείας Nordstern. 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8031, 8032. 

Γ. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των ανωτέρω δύο εταιρειών 

(Nordstern και Commercial Value) ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 για άνδρες και γυναίκες 

2. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 3.35%. 

3. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 
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UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

4. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

5. Στους υπολογισµούς των ποσοστών  επιβαρύνσεων λόγω τµηµατικής 

καταβολής ασφαλίστρων χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα ποσοστά 

επιβάρυνσης : 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 6% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Μ03 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Nordstern µε κωδικούς τιµολογίου 830 και 839 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1.  «ΣΕ ΙΣΧΥ»,  

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» και  

3. «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ». 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   



 222 

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

3.  ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   
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β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 

γ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 
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01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα.  

5. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Μ03 – Ασφάλιση Ορισµένης Λήξης» 

6. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 830, 839. 

7. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

PM 60/64 MKH µε τριετή µείωση επί των ασφαλίστρων γυναικών. 
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8. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 4.25%. 

9. Για τα συµβόλαια µε κωδικό τιµολογίου 839, η µεθοδολογία που 

εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό των µαθηµατικών αποθεµάτων 

βασίστηκε στο εµπορικό ασφάλιστρο. Για τα συµβόλαια µε κωδικό 

τιµολογίου 830, ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος 

βασίστηκε στο ασφαλισµένο κεφάλαιο. 

10. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 

11. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

12. Τα ποσοστά επιβαρύνσεων λόγω τµηµατικής καταβολής 

ασφαλίστρων που χρησιµοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 
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� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 6% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 9031 & 9032 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Nordstern µε κωδικούς τιµολογίου 9031 και 9032  

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ.  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   
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• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας. 

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία  προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 
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Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου 

δανεισµού. Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την 

ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα 

συνεχίζουν να καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως 

της αξίας εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί 

κατά την ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές 

των ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα. 

5. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «9031 & 9032 – Ασφάλιση 

Επιβίωσης µε Επιστροφή Ασφαλίστρων Σε Περίπτωση 

Θανάτου» 

6. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 9031 και, 9032. 

7. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 για άνδρες και γυναίκες 

8. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 4%. 
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9. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση 

της µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 

10. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Μ06 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

− Gothaer µε κωδικό τιµολογίου 835  

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1.  «ΣΕ ΙΣΧΥ»  

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» και 

3. «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   
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• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

3. ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   
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β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 

γ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας. 
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4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

5. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Μ06 – ΣΠΟΥ∆ΩΝ – 

ΠΡΟΙΚΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» 
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6. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Gothaer µε κωδικό τιµολογίου 835. 

7. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε τριετή µείωση της ηλικίας. 

8. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογσιµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 4.25%. 

9. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί. 

10. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

11. Στους υπολογισµούς των ποσοστών επιβαρύνσεων λόγω τµηµατικής 

καταβολής ασφαλίστρων  χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα ποσοστά 

επιβάρυνσης: 
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� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 6% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΪΟΝ  
ΚΩ∆. 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΗΜ. 

Πλήθος 
Συµβολαίων 

Μαθηµατικό 
Απόθεµα  

PO1 8.470 58.227.413,60 
PO2 2.547 5.839.412,55 
PO3 201 813.264,84 

PO30 1.582 1.638.614,81 
PO4 59 141.474,75 
PO5 14 13.729,26 
PO6 5 20.055,30 

PO60 1.813 6.154.389,01 
Ρ0303GPR 107 93.695,58 

Α
Σ
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Λ
ΙΣ

Η
 

Σ
Υ

Ν
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Α
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Η
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Ρ0303NSP 3 17.120,82 

  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

14.801,00     72.959.170,52   

 

 
Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των 
επιµέρους προγραµµάτων που περιλαµβάνονται στο ασφαλιστικό 
προϊόν ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ αποτελεί ποσοστό  
65,72% περίπου των συνολικών αποθεµάτων του κλάδου ζωής I.   
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Ρ01 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Nordstern µε κωδικούς  τιµολογίου 869,  861, 862 ,1060, 860, 863, 

9860  

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» και 

3.  «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ»  

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   
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• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

 

3. ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   
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β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 

γ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης 

και οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν 

κατατεθεί  στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε 

ενηµέρωση επ’ αυτών, µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και 

από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ 

ΙΣΧΥ» έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που 

αφορούν ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές 

που ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό 

απόθεµα, τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) 

είναι αυτά που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν 

υπολογίζονται και δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά 

την ηµεροµηνία ανάκλησης της Εταιρίας. 



 245 

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη 

της 01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις 

αφαιρούνται από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί 

κατά την ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status 

date). Το νέο κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά 

τη χρονική στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της 

µειωµένης, από τα οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

5. Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό 

τον χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», 

για τα οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου 

δανεισµού. Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την 

ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα 

συνεχίζουν να καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως 

της αξίας εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί 

κατά την ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι 

καταβολές των ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως 

δάνειο και το συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

6. Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα. 

Α.    ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ (ΕΦΑΠΑΞ)  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικό 

σηµειώµατα µε ειδική ονοµασία «Ρ01 – Ατοµικό Συνταξιοδοτικό»  
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2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 869. 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 5%. 

5. Το  ενιαίο καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 

ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 

 

6. Το ενιαίο εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 

ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 

α = έξοδα διαχείρισης ως ποσοστό της ασφαλισµένης σύνταξης και 

του εµπορικού ασφαλίστρου 

c = έξοδα πρόσκτησης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού 

ασφαλίστρου επί τα έτη πληρωµής των ασφαλίστρων, µε ανώτατο όριο 

ένα ετήσιο εµπορικό ασφάλιστρο 

γ = έξοδα είσπραξης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού ασφαλίστρου 

καθ’ όλη τη διάρκεια πληρωµής ασφαλίστρων 
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7. Ο υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής κατά την 26η/02/2010.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

Β. ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 10 ΕΤΩΝ - 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ01 – Ατοµικό Συνταξιοδοτικό»  

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικούς τιµολογίου 861, 862, 1060. 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

nt <για

nt ≥για
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ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 5%. 

 

5. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

6. Το εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 

α = έξοδα διαχείρισης ως ποσοστό του εµπορικού ασφαλίστρου καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. 

b = έξοδα πρόσκτησης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού 

ασφαλίστρου επί τα έτη πληρωµής των ασφαλίστρων, µε ανώτατο όριο 

ένα ετήσιο εµπορικό ασφάλιστρο 

γ = έξοδα είσπραξης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού ασφαλίστρου 

καθ’ όλη τη διάρκεια πληρωµής ασφαλίστρων 

7. O υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθους τύπους: 
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Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

  

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

8. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

 

mnt +≥για

nt <

nt ≥
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Γ. ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ- ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  

 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ01 – Ατοµικό Συνταξιοδοτικό»  

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικoύς τιµολογίου 860, 863, 9860. 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 5%. 

5. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

6. Το εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 

α = έξοδα διαχείρισης ως ποσοστό του εµπορικού ασφαλίστρου καθ 

όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. 
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c = έξοδα πρόσκτησης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού 

ασφαλίστρου επί τα έτη πληρωµής των ασφαλίστρων, µε ανώτατο όριο 

ένα ετήσιο εµπορικό ασφάλιστρο 

γ = έξοδα είσπραξης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού ασφαλίστρου 

καθόλη τη διάρκεια πληρωµής ασφαλίστρων 

7. Ο υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

 

 

8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

  

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

nt <

nt ≥

nt <για

nt ≥για
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Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

9. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΡΟ2 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

− Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 160 

−  Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 261  

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»,  

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» και  

3.  «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ»  

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

� Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 
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3. ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 
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γ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 
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από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Α. Scoplife 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικά 

σηµειώµατα µε ειδική ονοµασία «ΡΟ2 – Ατοµικό Συνταξιοδοτικό 

Πρόγραµµα µε επιστροφή της αξίας εξαγοράς σε περίπτωση 

προαποβίωσης, µε Συµµετοχή στα Κέρδη» µε 

ΚΩ∆.ΑΡ:ΡΟ2/01011989 και ΚΩ∆.ΑΡ:ΡΟ2/17111997 
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2. Τα εν λόγω τεχνικά σηµειώµατα χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια της Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 160. 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 5%. 

5. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

6. Το εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 

α = έξοδα διαχείρισης ως ποσοστό της ασφαλισµένης σύνταξης και 

του εµπορικού ασφαλίστρου 

c = έξοδα πρόσκτησης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού 

ασφαλίστρου επί τα έτη πληρωµής των ασφαλίστρων, µε ανώτατο όριο 

ένα ετήσιο εµπορικό ασφάλιστρο 
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γ = έξοδα είσπραξης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού ασφαλίστρου 

καθ’ όλη τη διάρκεια πληρωµής ασφαλίστρων 

7. Ο υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

 

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

  

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 

9. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

nt <

nt <για

nt ≥
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10. Η αξία εξαγοράς υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο: 

 

 

όπου 

 

11. Για τον υπολογισµό του κεφαλαίου ελευθέρου εφαρµόζονται οι 

ακόλουθοι τύποι: 

 

Ενώ ο τύπος του αποθέµατος ελευθέρου ορίζεται ως: 

 

Όπου  

t = έτος αλλαγής τρέχουσας κατάστασης 

k= έτος υπολογισµού αποθέµατος 

 

Β.  Commercial Union 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΡΟ2 – Ισόβια σύνταξη µε συµµετοχή 

στα κέρδη, εγγυηµένη για Μ χρόνια µε επιστροφή των 

καταβληθέντων ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου του 

ασφαλισµένου πριν την έναρξης της συνταξιοδότησης» 

  )**( :

..

tntxtt aEVfCV −+−=

     
 *

:

..

nxa

cGAP
E =
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2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 261. 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 5%. 

5. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

 

όπου 

 

Κ = βοηθητική παράµετρος υπολογισµού 

6. Το εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

όπου 

NPKGP *=



 262 

 

 

Κ = βοηθητική παράµετρος υπολογισµού 

7. Ο υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

 

 

8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

10+<≤ ntn

nt <

)12(

:
*12 txnx
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Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 

9. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

10. Η αξία εξαγοράς υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο: 

 

όπου 

 

11. Για τον υπολογισµό του κεφαλαίου ελευθέρου εφαρµόζονται οι 

ακόλουθοι τύποι: 

,   Κεφάλαιο µηνιαίας 

σύνταξης 

      , Κεφάλαιο θανάτου 

Ενώ ο τύπος του αποθέµατος ελευθέρου ορίζεται ως:  

 

 

Όπου  

t = έτος αλλαγής τρέχουσας κατάστασης 

k= έτος υπολογισµού αποθέµατος 

 *: GPtW nxt =

  )( :

..

tntxtt aEVfCV −+×−×=
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Ρ060 (9060) 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

− Nordstern Colonia µε κωδικούς τιµολογίου 1960, 9061, 9069, 

9060, 9063 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 
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II. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν αυτή 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται µαθηµατικό 

απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  
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στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 
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καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ (ΕΦΑΠΑΞ) 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ060 (9060) Ισόβια Μηνιαία 

Σύνταξη µε επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου»  

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 9069  

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 4%. 

5. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 
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6. Το ενιαίο εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 

ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 

α = έξοδα διαχείρισης επί του ενιαίου εµπορικού ασφαλίστρου 

7. Οι µαθηµατικοί τύποι του καθαρού και του εµπορικού ασφαλίστρου 

βασίζονται στις περιγραφές των ειδικών όρων ενώ τα ποσοστά εξόδων 

προκύπτουν από το προϊόν µε κωδικό τεχνικού σηµειώµατος Ρ030. 

Όπως προκύπτει από τις περιγραφές των τεχνικών σηµειωµάτων και 

των ειδικών όρων, τα 2 προϊόντα έχουν τις ίδιες παροχές. 

8. Ο υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

 

9. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

nt <για

nt ≥για
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Β. ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 10 ΕΤΩΝ- 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ060 (9060) –Ισόβια Μηνιαία 

Σύνταξη µε επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου»  

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 9061  

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 4%. 

 

5. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

6. Το εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 
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α = έξοδα διαχείρισης ως ποσοστό του εµπορικού ασφαλίστρου καθ’ 

όλη τη διάρκεια πληρωµής ασφαλίστρων 

b = έξοδα πρόσκτησης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού 

ασφαλίστρου επί τα έτη πληρωµής των ασφαλίστρων, µε ανώτατο όριο 

ένα 1.5 εµπορικό ασφάλιστρο 

γ = έξοδα είσπραξης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού ασφαλίστρου 

καθόλη τη διάρκεια πληρωµής ασφαλίστρων 

7. O υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθους τύπους: 

              

 

  

 

8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

  

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

nt <

nt ≥

mnt +≥για

mntn +<≤για
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UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

9. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 
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Γ. ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ060 (9060)- Ισόβια Μηνιαία 

Σύνταξη µε επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου»  

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 1960, 9060 και 9063  

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 4%. 

5. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

6. Το εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 

α = έξοδα διαχείρισης ως ποσοστό του εµπορικού ασφαλίστρου καθ’ 

όλη τη διάρκεια πληρωµής ασφαλίστρων 
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b = έξοδα πρόσκτησης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού 

ασφαλίστρου επί τα έτη πληρωµής των ασφαλίστρων, µε ανώτατο όριο 

ένα 1.5 εµπορικό ασφάλιστρο 

γ = έξοδα είσπραξης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού ασφαλίστρου 

καθόλη τη διάρκεια πληρωµής ασφαλίστρων 

7. O υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθους τύπους: 

 

 

8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

 

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

  

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

nt <

nt ≥
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9. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Ρ030 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Nordstern µε κωδικούς τιµολογίου 8060, 8061,8063 και 8069  

− Commercial Value µε κωδικούς τιµολογίου 8060, 8061, 8063, 8068 

και 8069  

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

3. «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 
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Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   
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• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

3. ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   
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β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 

γ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  
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4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρεία: 

Α. Nordstern 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ (ΕΦΑΠΑΞ) 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 
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1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ030 – Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη µε 

επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου και συµµετοχή 

στις προσόδους επένδυσης µαθηµατικών αποθεµάτων»  

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 8069. 

Β. Commercial Value 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ (ΕΦΑΠΑΞ) 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ030 – Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη µε 

επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου και συµµετοχή 

στις προσόδους επένδυσης µαθηµατικών αποθεµάτων»  

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8068 και 8069. 

Γ. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια και των δυο ανωτέρω εταιρειών 

(Nordstern και Commercial Value) ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 

2. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 3.35%. 



 282 

3. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

4. Το ενιαίο εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 

ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 

α = έξοδα διαχείρισης επί του ενιαίου εµπορικού ασφαλίστρου 

5. Ο υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

 

6. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

 

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

nt <για

nt ≥για
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∆. Nordstern  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ- 

ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 10 ΕΤΩΝ- 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ030 – Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη µε 

επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου και συµµετοχή στις 

προσόδους επένδυσης µαθηµατικών αποθεµάτων»  

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 8061. 

Ε. Commercial Value  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ- 

ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 10 ΕΤΩΝ- 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ030 – Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη µε 

επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου και συµµετοχή στις 

προσόδους επένδυσης µαθηµατικών αποθεµάτων»  

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8061. 

ΣΤ. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των ανωτέρω δυο εταιρειών  

(Nordstern και Commercial Value) ισχύουν τα ακόλουθα: 
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1. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 

2. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 3.35%. 

 

3. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

4. Το εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 

α = έξοδα διαχείρισης ως ποσοστό του εµπορικού ασφαλίστρου καθ’ 

όλη τη διάρκεια πληρωµής ασφαλίστρων 

b = έξοδα πρόσκτησης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού 

ασφαλίστρου επί τα έτη πληρωµής των ασφαλίστρων, µε ανώτατο όριο 

ένα 1.5 εµπορικό ασφάλιστρο 

γ = έξοδα είσπραξης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού ασφαλίστρου 

καθόλη τη διάρκεια πληρωµής ασφαλίστρων 

5. O υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθους τύπους: 
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6. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

 

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

  

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

7. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

Ζ. Nordstern  

nt <

nt ≥

mnt +≥για

mntn +<≤για
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ- 

ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ  

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ030 – Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη µε 

επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου και συµµετοχή 

στις προσόδους επένδυσης µαθηµατικών αποθεµάτων»  

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 8060 και 8063. 

Η. Commercial Value  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ- 

ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ  

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ030 – Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη µε 

επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου και συµµετοχή 

στις προσόδους επένδυσης µαθηµατικών αποθεµάτων»  

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8060 και 8063. 

Θ. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των ανωτέρω δυο εταιρειών  

(Nordstern και Commercial Value) ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 

2. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 3.35%. 
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3. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

4. Το εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 

α = έξοδα διαχείρισης ως ποσοστό του εµπορικού ασφαλίστρου καθ’ 

όλη τη διάρκεια πληρωµής ασφαλίστρων 

b = έξοδα πρόσκτησης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού 

ασφαλίστρου επί τα έτη πληρωµής των ασφαλίστρων, µε ανώτατο όριο 

ένα 1.5 εµπορικό ασφάλιστρο 

γ = έξοδα είσπραξης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού ασφαλίστρου 

καθόλη τη διάρκεια πληρωµής ασφαλίστρων 

5. O υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθους τύπους: 

 

 

6. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  
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Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

  

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

7. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

nt <

nt ≥
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΡΟ3 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 161 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» και  

3. «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ»  

 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 



 290 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 
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3. ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

 

II.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 
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γ) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας. 

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 
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ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»,  για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

Α. Scoplife 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικά 

σηµειώµατα µε ειδική ονοµασία «ΡΟ3 – Ατοµικό Συνταξιοδοτικό 

Πρόγραµµα µε επιστροφή της αξίας εξαγοράς σε περίπτωση 

προαποβίωσης, µε Συµµετοχή στα Κέρδη» µε 

ΚΩ∆.ΑΡ:ΡΟ2/01011989 και ΚΩ∆.ΑΡ:ΡΟ2/17111997 
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2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 161. 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 6%. 

5. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

6. Το εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 

α = έξοδα διαχείρισης ως ποσοστό του ασφαλισµένου κεφαλαίου και 

του εµπορικού ασφαλίστρου 

b = έξοδα πρόσκτησης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού 

ασφαλίστρου επί τα έτη πληρωµής των ασφαλίστρων, µε ανώτατο όριο 

ένα ετήσιο εµπορικό ασφάλιστρο 
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γ = έξοδα είσπραξης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού ασφαλίστρου 

καθ’ όλη τη διάρκεια πληρωµής ασφαλίστρων 

7. Ο υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

 

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

9. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

nt <

nt <για

nt ≥για

nt ≥
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10. Για τον υπολογισµό του κεφαλαίου ελευθέρου εφαρµόζονται οι 

ακόλουθοι τύποι: 

 

Ενώ ο τύπος του αποθέµατος ελευθέρου ορίζεται ως: 

 

Όπου  

t = έτος αλλαγής τρέχουσας κατάστασης 

k= έτος υπολογισµού αποθέµατος ελευθέρου 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΡΟ4 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Scoplife  µε κωδικό τιµολογίου Single Line 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2. «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ» . 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α)  Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 
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λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

 

2. ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα 

� Κατά την 26η /02/2010  

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται στην 

ηµεροµηνία λήξης. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 
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3. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΡΟ4 – Ατοµικό Συνταξιοδοτικό 

Πρόγραµµα Ενιαίου Ασφαλίστρου µε επιστροφή της αξίας 

εξαγοράς σε περίπτωση προαποβίωσης, µε συµµετοχή στα κέρδη»  

4. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Scoplife µε κωδικό τιµολογίου Single Line. 

5. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

6. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 5%. 

7. Το ενιαίο καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 

ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 

 

8. Το ενιαίο εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 

ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 

 

9. Ο υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

nt <για

nt ≥για
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10. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής κατά την 26η/02/2010.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Ρ0303GPR 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Commercial Value µε κωδικούς τιµολογίου 6063, 6064, 6065, 

6163, 6263, 6264, 6265, 6363, 6365, 7063, 7064, 7065  

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα όλα τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια ανήκουν στην  κατηγορία: «ΣΕ ΙΣΧΥ». 

Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται συµβόλαια 

για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο τους και ήταν σε 

πλήρη ισχύ.  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων καθορίζεται 

λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης 

(“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή ηµεροµηνία 

01/09/2009.  
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• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης έως 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα 

• Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης 

• Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης «έως», εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

• Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια. 
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Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ∆ΕΚΑΕΤΉ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ0303GPR – Ισόβια Μηνιαία 

Σύνταξη µε επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου και 

συµµετοχή στις προσόδους επένδυσης των Μαθηµατικών 

αποθεµάτων» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 6063, 6064, 6065, 6163, 

6263, 6264, 6265, 6363, 6365, 7063, 7064, 7065. 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 3%. 

5. Το ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρµογής εξαρτάται από τον κωδικό 

τιµολογίου, καθώς ο τελευταίος αριθµός αντιστοιχεί στο ποσοστό της 

ετήσιας αναπροσαρµογής. 

6. Το άρτιο µαθηµατικό απόθεµα υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 

παρακάτω τύπο: 
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Όπου  

i = το τεχνικό επιτόκιο 

j = το ποσοστό ετήσιας αναπροσαρµογής 

i’ = το αναθεωρηµένο επιτόκιο (i-j)/(1+j) 

7. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

 

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

8. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

9. Από τη βάση συµβολαίων και τον κωδικό τιµολογίου προκύπτουν 

ποσοστά ετήσιας αναπροσαρµογής 3%, 4% και 5%. Οι υπολογισµοί 

nt <

nt ≥
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έχουν πραγµατοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη τα ποσοστά που 

προκύπτουν από τους κωδικούς τιµολογίου. 

Το ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρµογής εξαρτάται από τον κωδικό 

τιµολογίου, καθώς ο τελευταίος αριθµός αντιστοιχεί στο ποσοστό της 

ετήσιας αναπροσαρµογής 

 

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ - 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ0303GPR – Ισόβια Μηνιαία 

Σύνταξη µε επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου και 

συµµετοχή στις προσόδους επένδυσης των Μαθηµατικών 

αποθεµάτων» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Value (Commercial Union)  µε κωδικό τιµολογίου 

6063, 6064, 6065, 6163, 6263, 6264, 6265, 6363, 6365. 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 3%. 

5. Το άρτιο µαθηµατικό απόθεµα υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 

παρακάτω τύπο: 
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6. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

7. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

8. Από τη βάση συµβολαίων και τον κωδικό τιµολογίου προκύπτουν 

ποσοστά ετήσιας αναπροσαρµογής 3%, 4% και 5%. Οι υπολογισµοί 

έχουν πραγµατοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη τα ποσοστά που 

προκύπτουν από τους κωδικούς τιµολογίου. 

nt <

nt ≥
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Το ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρµογής εξαρτάται από τον κωδικό 

τιµολογίου, καθώς ο τελευταίος αριθµός αντιστοιχεί στο ποσοστό της 

ετήσιας αναπροσαρµογής 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Ρ06 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας: 

− Gothaer µε κωδικό τιµολογίου 865 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά 

την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση 

µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 
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• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 
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ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  
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στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια 

3. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα, 

τη χρηµατική αξία και το απόθεµα ελευθέρου. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά 

που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και 

δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης της Εταιρίας.  

4. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία  προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 
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καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 

5. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ06 – ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η» 

6. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Gothaer µε κωδικό τιµολογίου 865. 

7. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

8. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 5%. 

9. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 
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όπου 

 

 

Κ = βοηθητική παράµετρος υπολογισµού 

10. Το εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

όπου 

 

 

Κ = βοηθητική παράµετρος υπολογισµού 

11. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

 

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 
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Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 

12. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Ρ0303NSP 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας  

− Commercial Value µε κωδικούς τιµολογίου 7069, 6069  

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα όλα τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια ανήκουν στην  κατηγορία: «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται συµβόλαια 

για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο τους και ήταν σε 

πλήρη ισχύ. 

  

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010  
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια 

 

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ- 

ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 10 ΕΤΩΝ 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικό 

σηµειώµατα µε ειδική ονοµασία «Ρ0303NSP – Ισόβια Μηνιαία 

Σύνταξη µε επιστροφή της ενιαίας αξίας της σύνταξης σε 

περίπτωση θανάτου και συµµετοχή στις προσόδους επένδυσης των 

Μαθηµατικών Αποθεµάτων 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 7069. 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 3%. 
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5. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

6. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 

NSP = το ενιαίο καθαρό ασφάλιστρο, όπως ορίζεται παραπάνω 

α = έξοδα διαχείρισης ως ποσοστό της ενιαίας αξίας της 

ασφαλιζόµενης σύνταξης  

b = έξοδα πρόσκτησης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού 

ασφαλίστρου επί τα έτη πληρωµής των ασφαλίστρων, µε ανώτατο όριο 

ένα ετήσιο εµπορικό ασφάλιστρο 

7. Ο υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

 

8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  
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Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 

9. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

 

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ - 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ m - ΕΤΩΝ 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικό 

σηµειώµατα µε ειδική ονοµασία «Ρ0303NSP – Ισόβια Μηνιαία 

Σύνταξη µε επιστροφή της ενιαίας αξίας της σύνταξης σε 

περίπτωση θανάτου και συµµετοχή στις προσόδους επένδυσης των 

Μαθηµατικών Αποθεµάτων 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 6069. 
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3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 3%. 

5. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

6. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 

NSP = το ενιαίο καθαρό ασφάλιστρο, όπως ορίζεται παραπάνω 

m = η εγγυηµένη περίοδος καταβολής σύνταξης 

α = έξοδα διαχείρισης ως ποσοστό της ενιαίας αξίας της 

ασφαλιζόµενης σύνταξης  

b = έξοδα πρόσκτησης ως ποσοστό του ετησίου εµπορικού 

ασφαλίστρου επί τα έτη πληρωµής των ασφαλίστρων, µε ανώτατο όριο 

ένα ετήσιο εµπορικό ασφάλιστρο 

7. Ο υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 
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8. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

9. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

nt <

nt ≥
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΡΟ5 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 8160 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

Συγκεκριµένα 

1. ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 
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• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

Γ) Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

2.  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει η καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  

αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους 

όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

προγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 
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ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

α) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΙΣΧΥ», υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

β) Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», υπολογίζεται απόθεµα 

ελευθέρου κατά την 26η /02/2010 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  
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στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

έχουν αφαιρεθεί από το µαθηµατικό απόθεµα τα ποσά που αφορούν 

ανεξόφλητα ασφάλιστρα ή δάνεια 

3. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια υπό τον χαρακτηρισµό 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ», τα ανεξόφλητα 

ασφάλιστρα, τα οποία οφείλονται σε ηµεροµηνία προγενέστερη της 

01ης /09/2009, και οι εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις αφαιρούνται 

από την αξία εξαγοράς, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (status date). Το νέο 

κεφάλαιο ελευθέρου και το αντίστοιχο απόθεµα κατά τη χρονική 

στιγµή της αποτίµησης υπολογίζονται βάσει της µειωµένης, από τα 

οφειλόµενα ποσά, χρηµατικής αξίας. 

Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται και για τα συµβόλαια υπό τον 

χαρακτηρισµό «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»,για τα 

οποία είναι ενεργοποιηµένος ο µηχανισµός του αυτόµατου δανεισµού. 

Τα συµβόλαια αυτά παραµένουν σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία 

τελευταίας πληρωµής ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα συνεχίζουν να 

καταβάλλονται από την εταιρεία µέχρι εξαντλήσεως της αξίας 

εξαγοράς του συµβολαίου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί κατά την 

ηµεροµηνία αλλαγής τρέχουσα κατάστασης. Οι καταβολές των 

ασφαλίστρων από την εταιρεία καταχωρούνται ως δάνειο και το 

συνολικό ποσό αφαιρείται από την αξία εξαγοράς. 

Στην περίπτωση όπου το συνολικό οφειλόµενο προς την εταιρεία 

ποσό υπερβαίνει τη χρηµατική αξία του συµβολαίου, δεν υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα. 
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4. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στα τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΡΟ5 – Ατοµικό Συνταξιοδοτικό 

Πρόγραµµα µε επιστροφή της αξίας εξαγοράς σε περίπτωση 

προαποβίωσης, µε Συµµετοχή στα Κέρδη»  

5. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 8160. 

6. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 

7. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 2.5%. 

8. Το ποσοστό των διαχειριστικών εξόδων που χρησιµοποιείται στους 

υπολογισµούς ισούται µε 3%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο µέσο 

όρο του εύρους που ορίζεται στο τεχνικό σηµείωµα, καθώς δεν 

υπάρχει αναφορά για συγκεκριµένη τιµή της παραµέτρου. 

9. Το καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

10. Το εµπορικό ασφάλιστρο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 
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α = έξοδα πρόσκτησης επί του ετησίου εµπορικού ασφαλίστρου 

11. Ο υπολογισµός του αρτίου µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

 

12. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

 

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης. 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 

13. Για τον υπολογισµό του κεφαλαίου ελευθέρου εφαρµόζεται ο 

ακόλουθος τύπος: 

nt <για

nt ≥για

nt <για

nt ≥για
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Ενώ το άρτιο απόθεµα ελευθέρου ορίζεται ως: 

 

Όπου  

t = ασφαλιστικό έτος αλλαγής τρέχουσας κατάστασης 

k = τρέχον ασφαλιστικό έτος (υπολογισµού) 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΑΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ) 

 

Οι καλύψεις αυτές αποτελούν µέρος συµβολαίου, στο οποίο η 

βασική κάλυψη µπορεί να ανήκει στις  ασφάλειες ζωής (κλ.1) ή στις 

ασφάλειες unit linked που συνδέονται µε επενδύσεις (κλ.3) 

Στον πίνακα που ακολουθεί , οι κατηγορίες  που αναφέρονται, 

αφορούν την συµπληρωµατική κάλυψη. Οι  πάσης µορφής 

συµπληρωµατικές καλύψεις, ανήκουν όλες στην κατηγορία «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

 

ΠΡΟΪΟΝ 
ΚΩ∆. 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΗΜ. 

Πλήθος Συµβολαίων Μαθηµατικό Απόθεµα  

ΠΟ1 111 51.498,50 
ΠΟ11 104 7.322,89 
ΠΟ30 956 82.295,57 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.171 
141.116,96 

 

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των 
επιµέρους προγραµµάτων που περιλαµβάνονται στο ασφαλιστικό 
προϊόν ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (Απλής Ασφάλισης 
Θανάτου) αποτελεί ποσοστό  0,13% περίπου των συνολικών 
αποθεµάτων του κλάδου ζωής I .  
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  ΠO1 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 850 

− Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 850 

 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

 

II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

 

ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται 

οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ.  
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• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 
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προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   

 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης 

και οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν 

κατατεθεί  στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε 

ενηµέρωση επ’ αυτών, µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και 

από την ΤΤΕ.   

2. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές 

που ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό 

απόθεµα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, 

τεχνικό επιτόκιο) είναι αυτά που ίσχυαν κατά την έναρξη του 

συµβολαίου. ∆εν υπολογίζονται και δεν συµπεριλαµβάνονται 

αναπροσαρµογές µετά την ηµεροµηνία ανάκλησης της Εταιρίας. 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια  της εταιρείας:  

Α. Nordstern 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «R01 – Πρόσκαιρος ασφάλεια 

θανάτου, ατοµική» 
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2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 850. 

Β. Scoplife 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΠΟ1 – Πρόσκαιρος ασφάλεια 

θανάτου ατοµική» 

2. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Scoplife µε κωδικό τιµολογίου 850. 

Γ. Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των ανωτέρω δυο εταιρειών 

(Nordstern, Scoplife)  

1. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

PM60/64 µε τριετή µείωση ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

γυναικών. 

2. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4.25%. 

3. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος, γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής. 

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

Όπου  

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 
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UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

4. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

5. Τα ποσοστά επιβαρύνσεων λόγω τµηµατικής καταβολής 

ασφαλίστρων που εφαρµόζονται στους υπολογισµούς, είναι κοινά για 

τα ασφαλιστήρια συµβόλαια και των δυο ανωτέρω εταιρειών τα οποία 

είναι τα ακόλουθα:  

� 2% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟ11 

 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια της εταιρείας:  

− Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 8050 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται 

οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ.  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 
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απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  

• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα 

πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του 

συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) 

είναι αυτά που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν 

υπολογίζονται και δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά 

την ηµεροµηνία ανάκλησης της Εταιρίας.  

3. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΠΟ11 – Πρόσκαιρη ασφάλιση 

θανάτου» 

4. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Commercial Union µε κωδικό τιµολογίου 8050. 

5. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 για άνδρες και γυναίκες. 
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6. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4%. 

7. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση 

της µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

 

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

Όπου   

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

8. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

9. Τα ποσοστά επιβαρύνσεων λόγω τµηµατικής καταβολής 

ασφαλίστρων που εφαρµόζονται στους υπολογισµούς, είναι τα 

ακόλουθα: 

� 2% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 



 338 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟ30 

Ασφαλιστήρια συµβόλαια  της εταιρείας:  

− Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 8050  

-    Commercial Value µε κωδικό τιµολογίου 8050 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά 

την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση 

µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

ΣΕ ΙΣΧΥ: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται 

οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

 

Α) Συµβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ.  

• H τρέχουσα κατάσταση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία τελευταίας 

απόδειξης (“Τελευταία Πληρωθείσα ∆όση Έως”) και την οριακή 

ηµεροµηνία 01/09/2009.  
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• Τα συµβόλαια µε ηµεροµηνία τελευταίας πληρωµένης δόσης 

µεταγενέστερη της 01ης/09/2009, χαρακτηρίζονται ως «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Β) Συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης του συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

υπολογίζεται µαθηµατικό απόθεµα: 

� Κατά την 26η /02/2010 αν η ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας 

δόσης  ταυτίζεται ή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης 

� Κατά την ηµεροµηνία τελευταίας πληρωθείσας δόσης έως, εάν 

αυτή είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

� Τα συµβόλαια που έχουν ηµεροµηνία έναρξης µεταγενέστερη της 

01ης/09/2009, και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί καθόλου 

ασφάλιστρο θεωρούνται σε ισχύ και υπολογίζεται µηδενικό 

µαθηµατικό απόθεµα. 

� Για συµβόλαια που έχουν λήξη πληρωµής προβλεπόµενων 

ασφαλίστρων µε ηµεροµηνία τελευταίας απόδειξης «από» 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα κατά την 26η /02/2010   
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤΤΕ.   

2. Για τα συµβόλαια που προβλέπεται ετήσια αναπροσαρµογή 

ασφαλίστρου και κεφαλαίου το ποσό της κάθε αναπροσαρµογής 

θεωρείται πρωτοετές ασφάλιστρο και διέπεται από τις ίδιες αρχές που 

ισχύουν για το αρχικό ασφάλιστρο ως προς το µαθηµατικό απόθεµα. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) 

είναι αυτά που ίσχυαν κατά την έναρξη του συµβολαίου. ∆εν 

υπολογίζονται και δεν συµπεριλαµβάνονται αναπροσαρµογές µετά 

την ηµεροµηνία ανάκλησης της Εταιρίας.  

3. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΠΟ30 – Πρόσκαιρη ασφάλιση 

θανάτου» 

4. Το εν λόγω τεχνικό σηµείωµα χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των µαθηµατικών αποθεµάτων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της 

Nordstern µε κωδικό τιµολογίου 8050 για τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια της Commercial Value  µε κωδικό τιµολογίου 8050. 

5. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, ο γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

PM60/64 µε τριετή µείωση ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

γυναικών. 

6. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι, σύµφωνα µε το τεχνικό 

σηµείωµα, 4.25%. 
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7. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος ,γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής.  

Ο µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

Όπου  

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού 

UPR = το µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται στο 

απόθεµα εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου όλες οι καταβολές 

ασφαλίστρων που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

8. Ο υπολογισµός του µη δεδουλευµένου ασφαλίστρου βασίζεται στο 

εµπορικό ασφάλιστρο. 

9. Τα ποσοστά επιβαρύνσεων λόγω τµηµατικής καταβολής 

ασφαλίστρων που εφαρµόζονται στους υπολογισµούς, είναι τα 

ακόλουθα: 

Συγκεκριµένα: 

� 2% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για εξαµηνιαίες 

καταβολές 

� 3% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για τριµηνιαίες 

καταβολές 

� 4% του ετήσιου εµπορικού ασφαλίστρου για µηνιαίες καταβολές 
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∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

ΠΡΟΪΟΝ Συµβόλαιο 
Μαθηµατικό 

Απόθεµα  
1-11815 8.986 
1-11927 100.742 
1-12277 17.628 
1-16396 29.442 
1-17171 11.638 
1-56386 46.085 
1-81354 66.164 

3-141780 109.921 
4-2002 8.126 

∆
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6-100378 59.729 

  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

               458.461,40   

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που 
περιλαµβάνονται στην κατηγορία  ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
αποτελεί ποσοστό  0,41% περίπου των συνολικών αποθεµάτων του 
κλάδου ζωής I.   
 

 

Tα ασφαλιστήρια συµβόλαια που αναφέρονται σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν στην κατηγορία «ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ». 

Είναι  εποµένως  συµβόλαια τα οποία βρίσκονταν σε διαδικασία 

καταβολής σύνταξης από πλευράς εταιρίας προς τον ασφαλιζόµενο. 

Επειδή για κάθε τέτοια περίπτωση έχει γίνει διακανονισµός 

ασφαλίσµατος στην έναρξη της συνταξιοδότησης οι υπολογισµοί έχουν 

γίνει ξεχωριστά για κάθε συµβόλαιο αντίστοιχα µε το είδος και τον τρόπο 

καταβολής της σύνταξης που έχει επιλεγεί από τον κάθε ασφαλισµένο. 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  
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Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε τρέχουσα κατάσταση «ΣΕ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», ο υπολογισµός πραγµατοποιείται κατά την 

26η /02/2010   
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 3-141780 

Tης εταιρείας Commercial Value 

1. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος βασίζεται στα τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ030 – Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη µε 

επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου και συµµετοχή στις 

προσόδους επένδυσης µαθηµατικών αποθεµάτων». 

2. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο ελληνικός πίνακας θνησιµότητας 

ΕΑΕ 1990 

3. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 3.35%. 

4. Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων της εταιρείας, παρέχεται στον 

συµβαλλόµενο ισόβια µηνιαία σύνταξη µε εγγυηµένη περίοδο 10 

ετών. 

5. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος γίνεται µε χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής κατά την 26η/02/2010 και ο 

µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

όπου 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 1-12277 

Tης εταιρείας Nordstern 

1. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ01 – Ατοµικό Συνταξιοδοτικό»  

2. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

3. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 5%. 

4. Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων της εταιρείας, παρέχεται στον 

συµβαλλόµενο ισόβια µηνιαία σύνταξη µε εγγυηµένη περίοδο 10 

ετών. 

5. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος γίνεται µε χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής κατά την 26η/02/2010 και ο 

µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

 

όπου 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 1-17171 

Tης εταιρείας Commercial Value 

 

1. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ01 – Ατοµικό Συνταξιοδοτικό»  

2. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

3. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 5%. 

4. Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων της εταιρείας , παρέχεται στον 

συµβαλλόµενο ισόβια µηνιαία σύνταξη. 

5. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος γίνεται µε χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής κατά την 26η/02/2010 και ο 

µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

όπου 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 1-11815 

Tης εταιρείας Nordstern 

 

1. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ01 – Ατοµικό Συνταξιοδοτικό»  

2. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

3. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 5%. 

4. Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων της εταιρείας, παρέχεται στον 

συµβαλλόµενο ισόβια µηνιαία σύνταξη µε εγγυηµένη περίοδο 10 

ετών. 

5. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος γίνεται µε χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής κατά την 26η/02/2010 και ο 

µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

όπου 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 4-2002 

Tης εταιρείας Commercial Union 

 

1. Ο υπολογισµός των µαθηµατικών αποθεµάτων βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «ΡΟ2 – Ισόβια σύνταξη µε συµµετοχή 

στα κέρδη, εγγυηµένη για Μ χρόνια µε επιστροφή των 

καταβληθέντων ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου του 

ασφαλισµένου πριν την έναρξης της συνταξιοδότησης» 

2. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

3. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 5%. 

4. Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων της εταιρείας, παρέχεται στον 

συµβαλλόµενο ισόβια µηνιαία σύνταξη µε εγγυηµένη περίοδο 10 

ετών. 

5. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος γίνεται µε χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής κατά την 26η/02/2010 και ο 

µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 
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όπου 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 1-56386 

Tης εταιρείας Nordstern 

 

1. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ01 – Ατοµικό Συνταξιοδοτικό»  

2. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

3. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 5%. 

4. Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων της εταιρείας, παρέχεται στον 

συµβαλλόµενο ισόβια µηνιαία σύνταξη. 

5. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος γίνεται µε χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής κατά την 26η/02/2010 και ο 

µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

 

όπου 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 1-16396 

Tης εταιρείας Nordstern 

 

1. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ01 – Ατοµικό Συνταξιοδοτικό»  

2. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

3. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 5%. 

4. Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων της εταιρείας, παρέχεται στον 

συµβαλλόµενο ισόβια µηνιαία σύνταξη. 

5. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος γίνεται µε χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής κατά την 26η/02/2010 και ο 

µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

 

όπου 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 1-11927 

Tης εταιρείας Nordstern 

1. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ01 – Ατοµικό Συνταξιοδοτικό»  

2. Επιπλέον, ο υπολογισµός της κοινής ηλικίας έγινε µε βάση τον πίνακα 

του τεχνικού σηµειώµατος «MO2 – Μικτή Ασφάλιση επί δύο 

κεφαλών µε συµµετοχή στις προσόδους επένδυσης των 

Μαθηµατικών Αποθεµάτων». 

3. Ο πίνακας θνησιµότητας που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα ο Γαλλικός πίνακας θνησιµότητας 

ΡΜ 60/64 ΜΚΗ µε διετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων των 

ανδρών και µε πενταετή µείωση της ηλικίας επί των ασφαλίσεων 

γυναικών. 

4. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 5%. 

5. Παρέχεται στον συµβαλλόµενο ή στους επιζώντες ισόβια µηνιαία 

σύνταξη ίση µε το ασφαλισµένο κεφάλαιο.  

6.  Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος γίνεται µε χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής κατά την 26η/02/2010 και ο 

µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 
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όπου 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 6-100378 

Tης εταιρείας Commercial Value 

1. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος βασίζεται στο 

τεχνικό σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ030 – Ισόβια Μηνιαία 

Σύνταξη µε επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου 

και συµµετοχή στις προσόδους επένδυσης µαθηµατικών 

αποθεµάτων»  

2. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 3.35%. 

3. Ο τύπος που εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό του µαθηµατικού 

αποθέµατος είναι ο ακόλουθος: 

 

 

Όπου m η εγγυηµένη περίοδος της σύνταξης. 

4. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος γίνεται µε χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής κατά την 26η/02/2010 και ο 

µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

όπου 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 1-81354 

Tης εταιρείας Commercial Value 

1. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος βασίζεται στο τεχνικό 

σηµείωµα µε ειδική ονοµασία «Ρ030 – Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη µε 
επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου και συµµετοχή στις 
προσόδους επένδυσης µαθηµατικών αποθεµάτων» 

2. Το τεχνικό επιτόκιο που εφαρµόζεται στους υπολογισµούς είναι, 

σύµφωνα µε το τεχνικό σηµείωµα, 3.35%. 

3.  Ο τύπος που εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό του µαθηµατικού 

αποθέµατος είναι ο ακόλουθος: 

 

Όπου m η εγγυηµένη περίοδος της σύνταξης. 

4. Ο υπολογισµός του µαθηµατικού αποθέµατος γίνεται µε χρήση της 

µεθόδου της γραµµικής παρεµβολής κατά την 26η/02/2010 και ο 

µαθηµατικός τύπος που εφαρµόζεται είναι ο ακόλουθος: 

 

 

όπου 

t = το τρέχον ασφαλιστικό έτος 

h = το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου 

µέχρι την ηµεροµηνία υπολογισµού. 
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Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ΖΩΗΣ ΙΙΙ Συνδεόµενα µε Επενδύσεις (UNIT LINKED)  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  

Ο υπολογισµός των αποθεµάτων συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΙΙΙ 

 

 

Στους πίνακες, που ακολουθούν, παρουσιάζεται αναλυτικά το υπολογισθέν απόθεµα ανά προϊόν και κάλυψη προϊόντος 

καθώς και  οι παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό του αποθέµατος του εκάστοτε προϊόντος 



 358 

 

 

 



UL.UNIT LINKED  / Μεθοδολογία του τρόπου υπολογισµού αποθέµατος 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως 

«µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά την 

26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον τρόπο 

υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια γενικά διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ», 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» και  

3.  «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ». 

Στην αναλυτική περιγραφή ανά προϊόν, αναφέρονται οι συγκεκριµένες κατηγορίες 

που ισχύουν για το κάθε ένα εξ αυτών. 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι 

κάτωθι υποκατηγορίες: 

α) Συµβόλαια για τα οποία καταβαλλόταν κανονικά το ασφάλιστρο τους και 

ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση µετατροπής 

κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία δεν είχε προβεί στην 

υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία ανακλήσεως 

γ) Επαναφορά συµβολαίου: συµβόλαια για τα οποία έχει υλοποιηθεί 

προγενέστερο αίτηµα επανέναρξης καταβολής των οφειλοµένων ασφαλίστρων 

και βρίσκονται στην χρονική περίοδο που ορίζει η τελευταία εξοφληθείσα 

δόση. 
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δ) Λήξη πληρωµής: συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης 

των συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

ε) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  

i) Συστηµένη επιστολή: Ασφαλιστήρια συµβόλαια για τα οποία είχε 

σταµατήσει η καταβολή του οφειλοµένου ασφαλίστρου και η εταιρία µε 

συστηµένη επιστολή είχε ενηµερώσει τον συµβαλλόµενο ότι εάν δεν 

προχωρήσει στην καταβολή του οφειλόµενου ασφαλίστρου το συµβόλαιο θα 

µετατραπεί σε άκυρο ή ελεύθερο περαιτέρω καταβολών, ανάλογα µε το έτος 

ισχύος του ασφαλιστηρίου. 

ii) Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής ασφαλίστρων 

από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε 

καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα οποία είχε  

σταµατήσει την καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  αποκτήσει 

δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου 

σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω καταβολών.   

3. «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ»: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης είναι 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν είχε 

καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

Μεριδίων είναι η 26/2/2010. 
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2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν είναι αυτές  της  19/2/2010 που είναι η 

τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός τιµών µεριδίων από την 

εταιρία. 

3. Για τις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση ελάχιστης εγγυηµένης παροχής, για 

τον υπολογισµό της γίνεται γραµµική παρεµβολή στις 26/2/2010. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα του 

συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων. Ο Λογαριασµός 

αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, µε το οποίο 

αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις και 

χρεώσεις µεριδίων. 

2. Πιστώσεις γίνονται: 

α) Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

β) Με την πίστωση, εφόσον το προβλέπουν οι όροι, πάσης µορφής bonus  

γ) Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων(switch κεφαλαίων), όταν 

προβλέπεται από τους όρους των συµβολαίων 

3. Χρεώσεις γίνονται: 

α) Λόγω διαχειριστικών εξόδων, στις περιπτώσεις και µε τον τρόπο που το 

προβλέπουν οι όροι. 

β) Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 

γ)     Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων(switch κεφαλαίων), όταν 

προβλέπεται από τους όρους των συµβολαίων 

δ) Λόγω χρεώσεων βασικών ή συµπληρωµατικών καλύψεων, στις περιπτώσεις και 

µε τον τρόπο που το προβλέπουν οι όροι εκάστου ασφαλιστηρίου συµβολαίου.  
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4. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις χρεώσεων 

ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, όπως προσδιορίζεται στους 

όρους του συµβολαίου 

5. Σε κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο, αναφέρονται τα Εσωτερικά µεταβλητά 

κεφάλαια ή αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία είναι συνδεδεµένα µε αυτό. 

6. Όσον αφορά τις χρεώσεις διαχειριστικών εξόδων, που είναι αναγκαίες για τον 

υπολογισµό του αποθέµατος, όταν αυτές προβλέπονται σύµφωνα µε τους όρους του 

συµβολαίου, ισχύουν τα εξής: 

α) Για όλα τα συµβόλαια, έχουν γίνει χρεώσεις διαχειριστικών εξόδων έως την 

26/2/2010. 

β) Στα συµβόλαια µε ηµεροµηνία λήξης προγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης, η τελευταία ηµεροµηνία χρέωσης διαχειριστικών εξόδων, είναι η 

ηµεροµηνία λήξης 

7. Το µαθηµατικό απόθεµα για κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο έχει οριστεί ως το 

αποτέλεσµα που προκύπτει ως εξής: 

Συνολικό απόθεµα = Αξία αποταµιευτικού λογαριασµού  

                                       +Απόθεµα  κεκτηµένου bonus διατήρησης (όπου αναγνωρίζεται) 

                                    + Απόθεµα κεκτηµένων εγγυήσεων (όπου αναγνωρίζεται) 

                                        & µερισµάτων (όπου υφίσταται δικαίωµα µερίσµατος) 

 

8. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά το υπολογισθέν απόθεµα ανά προϊόν 

και ανά κάλυψη προϊόντος  καθώς και  οι  παραδοχές που  ελήφθησαν  υπόψη για 

τον υπολογισµό του. 

9. Αναγνωρίζεται απόθεµα  εγγυήσεων και bonus ∆ιατήρησης, µόνο στις 

περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου κατά την ηµεροµηνία 

ανάκλησης ο συµβαλλόµενος είχε αποκτήσει σχετικό δικαίωµα και υπό την ρητή 
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προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του προβλεπόµενου εκ του νόµου µεγίστου 

επιτρεποµένου τεχνικού επιτοκίου.  



Τεχνικά σηµειώµατα ανά κωδικό κάλυψης 

 

Κωδικός 
κάλυψης Προϊόν Τεχνικό Σηµείωµα 

00000002 ACTIVE PLAN SO2 

00000005 ACTIVE PLAN SO2 

00000006 ACTIVE PLAN SO4 (ΣΥΝΤΑΞΗ ΖΩΗΣ ) 

00000007 ACTIVE PLAN SO2 

00000008 ACTIVE PLAN SO4 (ΣΥΝΤΑΞΗ ΖΩΗΣ ) 

00000011 MAXIMUM PLAN SO7&8 

00000012 ACTIVE PLAN SO6 

AssetV ASPIS VALUE & ASSET VALUE ASSET VALUE 

AV ASPIS VALUE & ASSET VALUE ASP.VALUE 

BP-1 BONUS PORTFOLIO SO1 

CBM-1 CASH BACK MEDICAL C.B.M 

CBM-2 CASH BACK MEDICAL C.B.M 

EL3NS335 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3N-3,35 

EL3NSPRV 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3N-3,35 

ELG1 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG1  

ELG1-335 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG1-335 

ELG2 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG2 

ELG2-335 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG2-335 

ELG2-PRV 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG2 

ELG3 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3 

ELG3-335 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3-3,35 

ELG3N335 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3N-3,35 

ELG3NPRV 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3N-3,35 

ELG3-PRV 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3 

ELG3S335 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3N-3,35 

ELG4 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG4 

ELG-S 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG-S 

ELGS-PRV 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG-S 

ELGS-S 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG-S 



 365 

Κωδικός 
κάλυψης Προϊόν Τεχνικό Σηµείωµα 

ELGS-SP 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG-S 

ELGSSPRV 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG-S 

GB1 INVESTMENT BOND SO1 GOLDEN BOND 

GB5 INVESTMENT BOND SO3 GOLDEN BOND 

GBP2 INVESTMENT BOND SO2 GOLDEN PLUS 

GBP4 INVESTMENT BOND SO3 GOLDEN BOND 

GBP6 INVESTMENT BOND PLUS SO4 GOLDEN PLUS 

IB Plus INVESTMENT BOND PLUS INV.BOND PLUS 

Inv.Bond INVESTMENT BOND INV.BOND 

S-BP BONUS PORTFOLIO SO1 

S-BS BONUS PORTFOLIO SO5 

S-IB INVESTMENT BOND SO9 

S-IBplus INVESTMENT BOND PLUS SO10 

THZ1 ΘΕΜΕΛΙΟ 1 & 2 ΤΗΖ 1,2 

THZ2 ΘΕΜΕΛΙΟ 1 & 2 ΤΗΖ 1,2 

UP1 UNIVERSITY PLUS ΕΠ3, UP1 

ΕΠ1 ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΖΩΗΣ 1 ΕΠ1 

ΕΠ2 ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΖΩΗΣ 2 ΕΠ2 

ΕΠ2000 ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΖΩΗΣ 2000 ΕΠ 2000 Plus 

ΕΠ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΩΗΣ ΕΠ3, UP1 
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1. ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΖΩΗΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡOΪΟΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΖΩΗΣ 

 

 

 

 

ΠΡΟΪΟΝ 
Κωδικός 
Κάλυψης 

Αριθμός 
Συμβολαίων 

Αριθμός   
Μεριδίων  

Αξία 
Αποταμιευτικού  

Απόθεμα 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΖΩΗΣ 2000 ΕΠ 2000 PLUS 303 281.218,09 253.591,30 253.591,30 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΖΩΗΣ 1 ΕΠ1 319 400.305,26 526.324,85 526.324,85 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΖΩΗΣ 1 & 
2000 ΣΥΝΟΛΟ 622 681.523,35 779.916,15 779.916,15 
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Α. Επένδυση Ζωής 1 

 

ΠΡΟΪΟΝ 
Κωδικός 
Κάλυψης 

Αριθμός 
Συμβολαίων 

Αριθμός 
Μεριδίων 

 Αξία 
Αποταμιευτικού 

 Απόθεμα 

ΕΠ1 319 400.305,26 526.324,85 526.324,85 ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΖΩΗΣ 1 

          

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους 

προγραµµάτων που συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν Επένδυση 

Ζωής 1 αποτελεί ποσοστό 0,56% περίπου των συνολικών αποθεµάτων του 

Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που  συνδέεται µε επενδύσεις) 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως 

«µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά την 

26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον τρόπο 

υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

 

 

 

I.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και 

2. «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ». 
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1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι 

κάτωθι υποκατηγορίες: 

α) Συµβόλαια για τα οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα πριν 

από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων 

είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση µετατροπής 

κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία δεν είχε προβεί στην 

υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία ανακλήσεως 

γ) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  

Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου  από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

2. «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ»: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης είναι 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν είχε καταβληθεί 

το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

Μεριδίων είναι η 26/02/2010. 

 

2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές  της  19/2/2010 που είναι η 

τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός τιµών µεριδίων από την 

εταιρία. 
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και οι 

µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, µπορείτε να την 

έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα του 

συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων.Ο Λογαριασµός 

αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, µε το οποίο 

αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις 

και χρεώσεις µεριδίων. 

3. Πιστώσεις γίνονται  

α) Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

β)  Με την πίστωση, εφόσον το προβλέπουν οι όροι, πάσης µορφής bonus 

γ) Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων (Switch Κεφαλαίων) 

4. Χρεώσεις γίνονται 

α) Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 

β) Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων (Switch Κεφαλαίων) 

5. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις χρεώσεων 

ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, όπως προσδιορίζεται 

στους όρους του συµβολαίου 

6. Στην ανάλυση που αναφέρεται σε κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο αναφέρονται 

τα Εσωτερικά µεταβλητά κεφάλαια ή αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία είναι 

συνδεδεµένα µε αυτό. 
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7. Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού λογαριασµού 

κάθε συµβολαίου βασίστηκαν στο τεχνικό σηµείωµα ΕΠ1. 

   

8. Η βάση των υπολογισµών λαµβάνει υπόψη την αξία του αποταµιευτικού 

λογαριασµού µεριδίων κατά την 26-2-2010. 

     

9. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Στα πλαίσια του υπολογισµού του αποθέµατος, χρησιµοποιήθηκε ο  ακόλουθος 

µαθηµατικός τύπος: 

 

Όπου  

V(t) = Απόθεµα και  

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού Λογαριασµού 
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Β.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΖΩΗΣ 2000 PLUS 

 

 

ΠΡΟΪΟΝ 
Κωδικός 
Κάλυψης 

Αριθμός 
Συμβολαίων 

Αριθμός   
Μεριδίων  

Αξία 
Αποταμιευτικού  

Απόθεμα 

ΕΠ 2000 PLUS 303 281.218,09 253.591,30 253.591,30 ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΖΩΗΣ 2000           

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους 

προγραµµάτων που συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν Επένδυση 

Ζωής 2000 Plus αποτελεί ποσοστό 0,27% περίπου των συνολικών αποθεµάτων 

του Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που συνδέεται µε επενδύσεις) 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως 

«µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά την 

26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον τρόπο 

υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα  όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

ανήκουν στην κατηγορία «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

«ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι 

κάτωθι υποκατηγορίες: 
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α) Συµβόλαια για τα οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα πριν 

από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων 

είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση µετατροπής 

κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία δεν είχε προβεί στην 

υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία ανακλήσεως 

γ) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  

Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου  από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

Μεριδίων είναι η 26/02/2010. 

 

2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές  της  19/2/2010  που είναι 

η τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός τιµών µεριδίων από την 

εταιρία. 

 
ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και οι 

µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  στην 
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Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, µπορείτε να την 

έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα του 
συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων. Ο Λογαριασµός 
αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, µε το οποίο 
αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις 
και χρεώσεις µεριδίων. 

3. Πιστώσεις γίνονται  

α) Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

β)  Με την πίστωση, εφόσον το προβλέπουν οι όροι, πάσης µορφής bonuς 

γ) Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων (Switch Κεφαλαίων) 

4. Χρεώσεις γίνονται 

α) Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 

β)  Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων (Switch Κεφαλαίων) 

 

5. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις χρεώσεων 

ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, όπως προσδιορίζεται 

στους όρους του συµβολαίου 

6. Στην ανάλυση που αναφέρεται σε κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο αναφέρονται 

τα Εσωτερικά µεταβλητά κεφάλαια ή αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία είναι 

συνδεδεµένα µε αυτό. 

7. Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού λογαριασµού 

κάθε συµβολαίου βασίστηκαν στο τεχνικό σηµείωµα ΕΠ 2000 Plus 

8. Σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους του προϊόντος, µε την συµπλήρωση διετίας 

από την Αρχική ηµεροµηνία επένδυσης και σε κάθε συµπλήρωση διετίας 

µεταγενέστερα, η εταιρεία θα πιστώνει το λογαριασµό µεριδίων µε ποσοστό 

0,8% του εκάστοτε πιστωτικού υπολοίπου µεριδίων, εφόσον το ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο βρίσκεται σε ισχύ κατά την σχετική ηµεροµηνία. Το Bonus 
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διατήρησης συµπεριλαµβάνεται στους υπολογισµούς  και έχει ενσωµατωθεί 

στον αποταµιευτικό λογαριασµό.       

9. Η βάση των υπολογισµών λαµβάνει υπόψη την αξία του αποταµιευτικού 

λογαριασµού µεριδίων κατά την 26-2-2010.     

 

10. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Στα πλαίσια του υπολογισµού του αποθέµατος, χρησιµοποιήθηκε ο  ακόλουθος 

µαθηµατικός τύπος: 

  

Όπου  

V(t) = Απόθεµα και  

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

 



 

2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 

 

 

ΠΡΟΪΟΝ 
Κωδικός 
Κάλυψης 

Αριθμός 
Συμβολαίων 

Αριθμός   
Μεριδίων  

Αξία 
Αποταμιευτικού  

Απόθεμα για 
Κεκτημένη 
Εγγύηση 

Συνολικό 
Απόθεμα 

EL3NS335 171 444.194,00 951.946,81 0,00 951.946,81 

EL3NSPRV 14 135.432,69 290.244,18 0,00 290.244,18 

ELG3 332 308.610,54 661.379,51 744.336,57 1.405.716,08 

ELG3-335 347 292.677,17 627.232,96 164.082,15 791.315,11 

ELG3N335 150 135.269,15 289.893,66 0,00 289.893,66 

ELG3NPRV 268 239.218,27 512.665,82 0,00 512.665,82 

ELG3-PRV 2.524 921.244,39 1.974.307,69 0,00 1.974.307,69 

ELG3S335 235 524.173,02 1.123.348,90 194.860,79 1.318.209,69 

ELGS-S 13 15.517,31 33.254,93 0,00 33.254,93 

ELGS-SP 2 3.156,42 6.764,49 0,00 6.764,49 

ELGSSPRV 8 10.579,95 22.673,75 0,00 22.673,75 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 

Σύνολο 4.064 3.030.072,91 6.493.712,70 1.103.279,51 7.596.992,21 



Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους 

προγραµµάτων που συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν Επιλογή 

Ζωής Εφάπαξ Ασφαλίστρων αποτελεί ποσοστό 8,14% περίπου των συνολικών 

αποθεµάτων του Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που συνδέεται µε 

επενδύσεις) 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως 

«µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά την 

26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον τρόπο 

υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

ανήκουν στην κατηγορία «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

«ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι 

κάτωθι υποκατηγορίες: 

α) Συµβόλαια για τα οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα πριν 

από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων 

είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση µετατροπής 

κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία δεν είχε προβεί στην 

υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία ανακλήσεως 

µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

γ) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  
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Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου  από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

Μεριδίων είναι η 26/02/2010. 

 
2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές  της  19/2/2010 που είναι 

η τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός τιµών µεριδίων από 
την εταιρία. 

 
ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 (ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και οι 

µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, µπορείτε να 

την έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα του 

συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων. Ο Λογαριασµός 

αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, µε το οποίο 

αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις 

και χρεώσεις µεριδίων. 

3. Πιστώσεις γίνονται  

Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

4. Χρεώσεις γίνονται 

Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 
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5. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις 

χρεώσεων ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, όπως 

προσδιορίζεται στους όρους του συµβολαίου 

6. Στην ανάλυση που ακολουθεί στην συνέχεια, σε κάθε ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο, αναφέρονται τα Εσωτερικά µεταβλητά κεφάλαια ή αµοιβαία 

κεφάλαια, τα οποία είναι συνδεδεµένα µε αυτό. 

7. Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού λογαριασµού 

κάθε συµβολαίου βασίστηκαν στα τεχνικά σηµειώµατα που ισχύουν ανά 

κωδικό κάλυψης, όπως αυτά εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
 

Κωδικός 
κάλυψης Προϊόν 

Τεχνικό 
Σηµείωµα 

EL3NS335 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3N-3,35 

EL3NSPRV 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3N-3,35 

ELG3 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3 

ELG3-335 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3-3,35 

ELG3N335 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3N-3,35 

ELG3NPRV 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3N-3,35 

ELG3-PRV 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3 

ELG3S335 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG3N-3,35 

ELGS-S 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG-S 

ELGS-SP 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG-S 

ELGSSPRV 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG-S 
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8. Στα Τεχνικά Σηµειώµατα του προϊόντος ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ, ορίζεται ότι το ποσοστό επένδυσης είναι άµεση συνάρτηση 

των καταβολών, ενώ στους ειδικούς όρους δεν υπάρχει αναφορά στο ποσοστό 

επένδυσης. Οι υπολογισµοί βασίστηκαν στους όρους των τεχνικών 

σηµειωµάτων.   

 

9. Στους ειδικούς όρους εφαρµόζεται διαφορετικό ποσοστό bonus λήξης (0,75% ή 

1,50%)   ανάλογα µε τον κωδικό κάλυψης (policy type) εκάστου συµβολαίου. 

Οι υπολογισµοί βασίστηκαν στους ειδικούς όρους. 

10. Η βάση των υπολογισµών λαµβάνει υπόψη την αξία του αποταµιευτικού 

λογαριασµού µεριδίων κατά την 26-2-2010.     

 

11. Το µαθηµατικό απόθεµα έχει ορισθεί ως το αποτέλεσµα που προκύπτει ως 

εξής: 

Συνολικό απόθεµα = Αξία αποταµιευτικού λογαριασµού  

+ Απόθεµα κεκτηµένων εγγυήσεων  

 

   

12. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 

i. Στα πλαίσια του υπολογισµού του αποθέµατος, χρησιµοποιήθηκε ο ακόλουθος 

µαθηµατικός τύπος: 

Τα κριτήρια που διαφοροποιούν  το µαθηµατικό  τύπο αποθεµατοποίησης είναι 

το ασφαλιστικό έτος του κάθε συµβολαίου και η πραγµατοποίηση ή µη, µερικής 

εξαγοράς. 

 

A) Αν δεν έχει πραγµατοποιηθεί µερική εξαγορά: 
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Όπου 

V(t) = Απόθεµα 

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

Β’ = Bonus Λήξης 

i= Τεχνικό Επιτόκιο 

t = Ασφαλιστικό έτος  

P = Εφάπαξ καταβληθέν ασφάλιστρο 

 

B) Αν έχει πραγµατοποιηθεί µερική εξαγορά χρησιµοποιήθηκε στους 

υπολογισµούς ο ακόλουθος τύπος: 

 

όπου V(t) = Απόθεµα 

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

 

ii. Για το προϊόν αυτό το ανώτατο τεχνικό επιτόκιο περιορίζεται στο ανώτατο 

προβλεπόµενο από την νοµοθεσία ετησίως, υπολογιζοµένου επί του πράγµατι 

καταβληθέντος, από αυτόν, κεφαλαίου, ακυρουµένης κάθε άλλης προσόδου 

ή/και bonus διατήρησης. 

iii. Στα πάσης µορφής  προγράµµατα του προϊόντος ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ  αναγνωρίζεται απόθεµα εγγυήσεων, µόνο στις περιπτώσεις 

όπου, σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου στην ηµεροµηνία ανάκλησης ο 

συµβαλλόµενος είχε αποκτήσει σχετικό δικαίωµα. 



3. ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΘΕΜΕΛΙΟ ΖΩΗΣ 

 

 

Κωδικός 
Κάλυψης 

Αριθμός Συμβολαίων 
Αριθμός   

Μεριδίων  
Αξία 

Αποταμιευτικού 
Απόθεμα 

ELG-S     141 208.919,07 447.731,94 447.731,94 

ELG1      116 283.184,32 606.888,88 606.888,88 

ELG1-335  240 344.773,32 738.879,55 738.879,55 

ELG2      596 967.864,13 2.074.217,99 2.074.217,99 

ELG2-335  2.303 2.151.210,58 4.610.233,62 4.610.233,62 

ELG2-PRV  2.747 2.607.696,23 5.588.522,92 5.588.522,92 

ELG4      199 60.747,45 130.187,13 130.187,13 

ELGS-PRV  52 49.480,35 106.040,73 106.040,73 

THZ1 9 37.286,19 79.907,60 79.907,60 

THZ2 2 24.731,60 53.001,99 53.001,99 

ΣΥΝΟΛΟ 6.405 6.735.893,23 14.435.612,35 14.435.612,35 
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- Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους προγραµµάτων που 

συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν Επιλογή Ζωής Περιοδικών Ασφαλίστρων αποτελεί ποσοστό 15,32% 

περίπου των συνολικών αποθεµάτων του Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που συνδέεται µε επενδύσεις) 

 

-  Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους προγραµµάτων που 

συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν ΘΕΜΕΛΙΟ ΖΩΗΣ 1 & 2  αποτελεί ποσοστό 0,14% περίπου των 

συνολικών αποθεµάτων του Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που συνδέεται µε επενδύσεις)  

 



 

 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως 

«µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά την 

26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον τρόπο 

υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στα συγκεκριµένα ασφαλιστικά προγράµµατα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής δύο  κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ και 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι 

κάτωθι υποκατηγορίες: 

α) Συµβόλαια για τα οποία καταβαλλόταν κανονικά το ασφάλιστρο τους και 

ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση µετατροπής 

κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία δεν είχε προβεί στην 

υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία ανακλήσεως 

γ) Επαναφορά συµβολαίου: συµβόλαια για τα οποία έχει υλοποιηθεί 

προγενέστερο αίτηµα επανέναρξης καταβολής των οφειλοµένων ασφαλίστρων 

και βρίσκονται στην χρονική περίοδο που ορίζει η τελευταία εξοφληθείσα 

δόση. 
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δ) Λήξη πληρωµής: συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης 

των συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

ε) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  

i) Συστηµένη επιστολή: Ασφαλιστήρια συµβόλαια για τα οποία είχε 

σταµατήσει η καταβολή του οφειλοµένου ασφαλίστρου και η εταιρία µε 

συστηµένη επιστολή είχε ενηµερώσει τον συµβαλλόµενο ότι εάν δεν 

προχωρήσει στην καταβολή του οφειλόµενου ασφαλίστρου το συµβόλαιο θα 

µετατραπεί σε άκυρο ή ελεύθερο περαιτέρω καταβολών, ανάλογα µε το έτος 

ισχύος του ασφαλιστηρίου. 

ii) Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής ασφαλίστρων 

από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε 

καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα οποία είχε  

σταµατήσει την καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  αποκτήσει 

δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου 

σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω καταβολών.   

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

Μεριδίων είναι η 26/02/2010. 

 

2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές  της  19/2/2010 που είναι 

η τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός τιµών µεριδίων από 

την εταιρία. 
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3. Για τις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση ελάχιστης εγγυηµένης παροχής για 

τον υπολογισµό της γίνεται γραµµική παρεµβολή στις 26/10/2009. 

  
ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και οι 

µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, µπορείτε να την 

έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα του 

συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων.Ο Λογαριασµός 

αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, µε το οποίο 

αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις 

και χρεώσεις µεριδίων. 

3. Πιστώσεις γίνονται  

α) Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

β) Με την πίστωση, εφόσον το προβλέπουν οι όροι, πάσης µορφής bonus 

 

4. Χρεώσεις γίνονται 

α) Λόγω διαχειριστικών εξόδων, στις περιπτώσεις και µε τον τρόπο που το 

προβλέπουν οι όροι. 

β)  Λόγω χρεώσεων κάλυψης θανάτου ή και χρεώσεων riders, εφόσον και µε 

τον τρόπο που το προβλέπουν οι όροι  

γ) Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 



 

386 

 

5. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις χρεώσεων 

ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, όπως προσδιορίζεται 

στους όρους του συµβολαίου 

6. Σε κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο αναφέρονται τα Εσωτερικά µεταβλητά 

κεφάλαια ή αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία είναι συνδεδεµένα µε αυτό. 

7. Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού λογαριασµού 

κάθε συµβολαίου βασίστηκαν στα τεχνικά σηµειώµατα που ισχύουν ανά κωδικό 

κάλυψης, όπως αυτά εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα 

 
Κωδικός 
κάλυψης 

Προϊόν 
Τεχνικό 
Σηµείωµα 

ELG1 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG1  

ELG1-335 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG1-335 

ELG2 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG2 

ELG2-335 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG2-335 

ELG2-PRV 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG2 

ELG4 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG4 

ELG-S 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG-S 

ELGS-PRV 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ELG-S 

THZ1 ΘΕΜΕΛΙΟ 1 & 2 ΤΗΖ 1,2 

THZ2 ΘΕΜΕΛΙΟ 1 & 2 ΤΗΖ 1,2 

 

8. Όσον αφορά τις χρεώσεις διαχειριστικών εξόδων, που είναι αναγκαίες για τον 

υπολογισµό του αποθέµατος, όταν αυτές προβλέπονται σύµφωνα µε τους όρους 

του συµβολαίου, ισχύουν τα εξής 

• Για όλα τα συµβόλαια, έχουν γίνει χρεώσεις διαχειριστικών εξόδων ως την  
26.2.2010. 
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• Στα συµβόλαια µε ηµεροµηνία λήξης προγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης, η τελευταία ηµεροµηνία χρέωσης διαχειριστικών εξόδων, είναι η 

ηµεροµηνία λήξης. 

9. Η βάση των υπολογισµών λαµβάνει υπόψη την αξία του αποταµιευτικού 

λογαριασµού µεριδίων κατά την 26-2-2010.     

 

10. Το µαθηµατικό απόθεµα έχει ορισθεί ως το αποτέλεσµα που προκύπτει ως εξής: 

Συνολικό απόθεµα = Αξία αποταµιευτικού λογαριασµού  

+ Απόθεµα κεκτηµένων εγγυήσεων  

 

11. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

BONUS: 

 

� Kωδικοί ELG1, ELG1-335, ΤΗΖ1 

Αν πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα δύο κριτήρια: 

- Να είναι η ηµεροµηνία στη στήλη «διάστηµα τελευταίας πληρωµής έως» 

µεταγενέστερη από ή ίση µε την 1η Σεπτεµβρίου 2009 

- Να µην είναι το συµβόλαιο σε status «Ελεύθερο» 

τότε οι υπολογισµοί έχουν ως εξής: 

- Εγγυηµένη Παροχή Θανάτου: Το Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο Θανάτου 

(ΑΚΘ) όπως προκύπτει από την βάση της εταιρείας   

- Εγγυηµένη Παροχή Επιβίωσης:  Το Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο Επιβίωσης 

(ΑΚΕ) όπως προκύπτει από την βάση της εταιρείας   

- ΑΠΑ(Εγγυηµένης Παροχής Θανάτου) =  

- ΑΠΑ(Εγγυηµένης Παροχής Επιβίωσης) =  

- ΑΠΑ(Μελλοντικών Ασφαλίστρων) =  
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- = ΑΠΑ(Εγγυηµένης Παροχής Θανάτου) + ΑΠΑ (Εγγυηµένης 

Παροχής Επιβίωσης) – ΑΠΑ(Μελλοντικών Ασφαλίστρων) 

-  
 

- Απόθεµα =  
 

όπου: 

- UPR: το µη δεδουλευµένο εµπορικό ασφάλιστρο για το διάστηµα από 

την ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

- h: το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου µέχρι 

την ηµεροµηνία υπολογισµού 

 
Στον κωδικό ΤΗΖ1, τα µερίδια του bonus διατήρησης έχουν ενσωµατωθεί 

στον αποταµιευτικό λογαριασµό. 

Αν δεν πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα δύο κριτήρια: 

- Να είναι η ηµεροµηνία στη στήλη «διάστηµα τελευταίας πληρωµής έως» 

µεταγενέστερη από ή ίση µε την 1η Σεπτεµβρίου 2009 

- Να µην είναι το συµβόλαιο σε status «Ελεύθερο»  

τότε δεν υπάρχει Εγγυηµένη Παροχή Θανάτου ή Επιβίωσης. 

- Απόθεµα =  

� Kωδικοί ELG2, ELG2-335, ELG2-PRV, ΤΗΖ2 

Αν πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα δύο κριτήρια: 

- Να είναι η ηµεροµηνία στη στήλη «διάστηµα τελευταίας πληρωµής έως» 

µεταγενέστερη από ή ίση µε την 1η Σεπτεµβρίου 2009 

- Να µην είναι το συµβόλαιο σε status «Ελεύθερο» 

- (Για τον κωδικό ΤΗΖ2 το τεχνικό σηµείωµα περιλαµβάνει επιπλέον το 

κριτήριο ότι δεν πρέπει να έχουν γίνει µερικές εξαγορές. Ωστόσο, δεν 

υπάρχουν ΤΗΖ2 συµβόλαια µε µερικές εξαγορές.)  
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τότε οι υπολογισµοί έχουν ως εξής: 

- Εγγυηµένη Παροχή Επιβίωσης: Το Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο Επιβίωσης 

(ΑΚΕ) όπως προκύπτει από την βάση της εταιρείας .  

- ΑΠΑ(Εγγυηµένης Παροχής Επιβίωσης) =  

- ΑΠΑ(Μελλοντικών Ασφαλίστρων) =  

-  = ΑΠΑ (Εγγυηµένης Παροχής Επιβίωσης) – ΑΠΑ (Μελλοντικών 

Ασφαλίστρων) 

-  

- Απόθεµα =  

όπου: 

- UPR: το µη δεδουλευµένο εµπορικό ασφάλιστρο για το διάστηµα από 

την ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

- h: το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου µέχρι 

την ηµεροµηνία υπολογισµού 

 

Στον κωδικό ΤΗΖ2, τα µερίδια του bonus διατήρησης έχουν ενσωµατωθεί 

στον αποταµιευτικό λογαριασµό.  

Αν δεν πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα δύο κριτήρια: 

- Να είναι η ηµεροµηνία στη στήλη «διάστηµα τελευταίας πληρωµής έως» 

µεταγενέστερη από ή ίση µε την 1η Σεπτεµβρίου 2009 

- Να µην είναι το συµβόλαιο σε status «Ελεύθερο»  

τότε δεν υπάρχει Εγγυηµένη Παροχή Επιβίωσης. 

- Απόθεµα =  

 

� Kωδικός ELG4 

Αν πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα δύο κριτήρια: 
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- Να είναι η ηµεροµηνία στη στήλη «διάστηµα τελευταίας πληρωµής έως» 

µεταγενέστερη από ή ίση µε την 1η Σεπτεµβρίου 2009 

- Να µην είναι το συµβόλαιο σε status «Ελεύθερο» 

τότε οι υπολογισµοί έχουν ως εξής: 

- Εγγυηµένη Παροχή Θανάτου: Το Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο Θανάτου 

(ΑΚΘ) όπως προκύπτει από την βάση εταιρεία.  

- ΑΠΑ(Εγγυηµένης Παροχής Θανάτου) =  

- ΑΠΑ(Μελλοντικών Ασφαλίστρων) =  

- = ΑΠΑ(Εγγυηµένης Παροχής Θανάτου) - ΑΠΑ(Μελλοντικών 

Ασφαλίστρων) 

- Απόθεµα =  

-  

όπου: 

- UPR: το µη δεδουλευµένο εµπορικό ασφάλιστρο για το διάστηµα από 

την ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

- h: το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου µέχρι 

την ηµεροµηνία υπολογισµού 

 

Αν δεν πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα δύο κριτήρια: 

- Να είναι η ηµεροµηνία στη στήλη «διάστηµα τελευταίας πληρωµής εως» 

µεταγενέστερη από ή ίση µε την 1η Σεπτεµβρίου 2009 

- Να µην είναι το συµβόλαιο σε status «Ελεύθερο»  

τότε δεν υπάρχει Εγγυηµένη Παροχή Θανάτου. 

 

- Απόθεµα =  
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� Kωδικοί ELGS, ELGS-PRV 

Αν πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα δύο κριτήρια: 

- Να είναι η ηµεροµηνία στη στήλη «διάστηµα τελευταίας πληρωµής έως» 

µεταγενέστερη από ή ίση µε την 1η Σεπτεµβρίου 2009 

- Να µην είναι το συµβόλαιο σε status «Ελεύθερο» 

τότε οι υπολογισµοί έχουν ως εξής: 

- Εγγυηµένη Παροχή Επιβίωσης:  

- ΑΠΑ(Εγγυηµένης Παροχής Επιβίωσης) =  

- ΑΠΑ(Μελλοντικών Ασφαλίστρων) =  

- = ΑΠΑ (Εγγυηµένης Παροχής Επιβίωσης) – ΑΠΑ(Μελλοντικών 

Ασφαλίστρων) 

-  
- Απόθεµα =   

όπου: 

- UPR: το µη δεδουλευµένο εµπορικό ασφάλιστρο για το διάστηµα από 

την ηµεροµηνία υπολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης δόσης 

- h: το χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέτειο του συµβολαίου µέχρι 

την ηµεροµηνία υπολογισµού 

 
Αν δεν πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα δύο κριτήρια: 

- Να είναι η ηµεροµηνία στη στήλη «διάστηµα τελευταίας πληρωµής έως» 

µεταγενέστερη από ή ίση µε την 1η Σεπτεµβρίου 2009 

- Να µην είναι το συµβόλαιο σε status «Ελεύθερο»  

τότε δεν υπάρχει Εγγυηµένη Παροχή Επιβίωσης. 

- Απόθεµα =  

Στα πάσης µορφής  προγράµµατα του προϊόντος  ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΘΕΜΕΛΙΟ ΖΩΗΣ, αναγνωρίζεται απόθεµα 
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εγγυήσεων, µόνο στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου,  

κατά την  ηµεροµηνία ανάκλησης ο συµβαλλόµενος είχε αποκτήσει σχετικό 

δικαίωµα µε την προβλεπόµενη λήξη του συµβολαίου. 

 



 

 

4. ΠΡΟΪΟΝ CASH BACK MEDICAL 

 

ΠΡΟΪΟΝ 
Κωδικός 
Κάλυψης 

STATUS 
Αριθμός 

Συμβολαίων 
Αριθμός   

Μεριδίων  
Αξία 

Αποταμιευτικού  
Απόθεμα 

CBM-1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 2.644 580.162,27 2.184.794,84 2.184.794,84 

CBM-2 ΣΕ ΙΣΧΥ 353 1.346,44 5.070,50 5.070,50 
CASH BACK 
MEDICAL 

ΣΥΝΟΛΟ   2.997 581.508,72 2.189.865,34 2.189.865,34 

 

 

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους προγραµµάτων που 

συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν CASH BACK MEDICAL αποτελεί ποσοστό 2,35% περίπου των 

συνολικών αποθεµάτων του Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που συνδέεται µε επενδύσεις ) 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως 

«µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά την 

26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον τρόπο 

υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και 

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι 

κάτωθι υποκατηγορίες: 

α) Συµβόλαια για τα οποία καταβαλλόταν κανονικά το ασφάλιστρο τους και 

ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση µετατροπής 

κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία δεν είχε προβεί στην 

υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία ανακλήσεως 

γ) Επαναφορά συµβολαίου: συµβόλαια για τα οποία έχει υλοποιηθεί 

προγενέστερο αίτηµα επανέναρξης καταβολής των οφειλοµένων ασφαλίστρων 

και βρίσκονται στην χρονική περίοδο που ορίζει η τελευταία εξοφληθείσα 

δόση. 
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δ) Λήξη πληρωµής: συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης 

των συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

ε) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  

i) Συστηµένη επιστολή: Ασφαλιστήρια συµβόλαια για τα οποία είχε 

σταµατήσει η καταβολή του οφειλοµένου ασφαλίστρου και η εταιρία µε 

συστηµένη επιστολή είχε ενηµερώσει τον συµβαλλόµενο ότι εάν δεν 

προχωρήσει στην καταβολή του οφειλόµενου ασφαλίστρου το συµβόλαιο θα 

µετατραπεί σε άκυρο ή ελεύθερο περαιτέρω καταβολών, ανάλογα µε το έτος 

ισχύος του ασφαλιστηρίου. 

ii) Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής ασφαλίστρων 

από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε 

καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα οποία είχε  

σταµατήσει την καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν ήδη  αποκτήσει 

δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου 

σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω καταβολών.   

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

Μεριδίων είναι η 26/02/2010. 

 

2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές  της  19/2/2010 που είναι 

η τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός τιµών µεριδίων από 

την εταιρία. 
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και οι 

µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, µπορείτε να την 

έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Ένας ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα του 

συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων.Ο Λογαριασµός 

αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, µε το οποίο 

αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις 

και χρεώσεις µεριδίων. 

3. Πιστώσεις γίνονται  

 Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

4. Χρεώσεις γίνονται 

α) Λόγω διαχειριστικών εξόδων, εφόσον και µε τον τρόπο που το προβλέπουν 
οι όροι. 

β) Λόγω χρεώσεων Νοσοκοµειακής κάλυψης , εφόσον και µε τον τρόπο που το 
προβλέπουν οι όροι  

γ) Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 

5. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις χρεώσεων 

ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, όπως προσδιορίζεται 

στους όρους του συµβολαίου 

6. Στην ανάλυση  που ακολουθεί στην συνέχεια, αναφέρεται σε κάθε 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο τα Εσωτερικά µεταβλητά κεφάλαια ή αµοιβαία 

κεφάλαια, τα οποία είναι συνδεδεµένα µε αυτό. 
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7. Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού λογαριασµού 

κάθε συµβολαίου βασίστηκαν στο τεχνικό σηµείωµα C.B.M. 

8. Όσον αφορά τις χρεώσεις διαχειριστικών εξόδων και Νοσοκοµειακής κάλυψης, 

που είναι αναγκαίες για τον υπολογισµό του αποθέµατος, όταν αυτές 

προβλέπονται σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου, ισχύουν τα εξής 

• Για όλα τα συµβόλαια, έχουν γίνει χρεώσεις διαχειριστικών εξόδων ως την  
26.2.2010. 

9. Η βάση των υπολογισµών λαµβάνει υπόψη την αξία του αποταµιευτικού 

λογαριασµού µεριδίων κατά την 26-2-2010.     

10. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

� Στα πλαίσια του υπολογισµού του αποθέµατος, χρησιµοποιήθηκε ο ακόλουθος 

µαθηµατικός τύπος: 

  

Όπου  

V(t) = Απόθεµα και  

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού Λογαριασµού 
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5. ΠΡΟΪΟΝ ACTIVE PLAN 

 

 

 

ΠΡΟΪΟΝ 
Κωδικός 
Κάλυψης 

Αριθμός 
Συμβολαίων 

Αριθμός 
Μεριδίων 

Αξία 
Αποταμιευτικού  

Απόθεμα 

00000002 1.381 1.305.562,11 2.724.942,47 2.724.942,47 

00000005 2 178,87 2.184,27 2.184,27 

00000006 19 390,84 4.794,26 4.794,26 

00000007 48 13.271,76 163.085,17 163.085,17 

00000008 51 11.918,09 146.234,43 146.234,43 

00000012 240 425.474,38 541.002,93 541.002,93 

ACTIVE 
PLAN 

ΣΥΝΟΛΟ 1.741 1.756.796,05 3.582.243,53 3.582.243,53 

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους 

προγραµµάτων που συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν ACTIVE 

PLAN αποτελεί ποσοστό 3,84% περίπου των συνολικών αποθεµάτων του 

Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που συνδέεται µε επενδύσεις) 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως 

«µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά την 

26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον τρόπο 

υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
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Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ και 

2.  «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ». 

 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται 

οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

α) Συµβόλαια για τα οποία καταβαλλόταν κανονικά το ασφάλιστρο τους και 

ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση µετατροπής 

κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία δεν είχε προβεί στην 

υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία ανακλήσεως 

γ) Επαναφορά συµβολαίου: συµβόλαια για τα οποία έχει υλοποιηθεί 

προγενέστερο αίτηµα επανέναρξης καταβολής των οφειλοµένων ασφαλίστρων 

και βρίσκονται στην χρονική περίοδο που ορίζει η τελευταία εξοφληθείσα 

δόση. 

δ) Λήξη πληρωµής: συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης 

των συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

ε) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  

i) Συστηµένη επιστολή: Ασφαλιστήρια συµβόλαια για τα οποία είχε 

σταµατήσει η καταβολή του οφειλοµένου ασφαλίστρου και η εταιρία µε 

συστηµένη επιστολή είχε ενηµερώσει τον συµβαλλόµενο ότι εάν δεν 

προχωρήσει στην καταβολή του οφειλόµενου ασφαλίστρου το συµβόλαιο θα 

µετατραπεί σε άκυρο ή ελεύθερο περαιτέρω καταβολών, ανάλογα µε το έτος 

ισχύος του ασφαλιστηρίου. 

ii) Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής ασφαλίστρων 
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από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε 

καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

2.  «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ»: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης είναι 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν είχε 

καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

Μεριδίων είναι η 26/02/2010. 

 

2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές  της  19/2/2010  που είναι 

η τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός τιµών µεριδίων από 

την εταιρία. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και οι 

µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, µπορείτε να την 

έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Ένας ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα του 

συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων. Ο Λογαριασµός 

αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, µε το οποίο 

αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις 

και χρεώσεις µεριδίων. 

3. Πιστώσεις γίνονται  
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α)  Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

β)   Με την πίστωση, εφόσον το προβλέπουν οι όροι, πάσης µορφής bonus 

γ)  Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων (Switch Κεφαλαίων) 

4. Χρεώσεις γίνονται 

α) Λόγω διαχειριστικών εξόδων, εφόσον και µε τον τρόπο που το προβλέπουν οι 
όροι. 

β) Λόγω χρεώσεων συµπληρωµατικών καλύψεων riders , εφόσον και µε τον 
τρόπο που το προβλέπουν οι όροι  

γ) Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 

δ) Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων (Switch Κεφαλαίων) 

 

5. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις χρεώσεων 

ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, όπως προσδιορίζεται 

στους όρους του συµβολαίου 

6. Στην ανάλυση που ακολουθεί στην συνέχεια, αναφέρεται σε κάθε ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο τα Εσωτερικά µεταβλητά κεφάλαια ή αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία 

είναι συνδεδεµένα µε αυτό. 

7. Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού λογαριασµού 

κάθε συµβολαίου βασίστηκαν στα τεχνικά σηµειώµατα που ισχύουν ανά κωδικό 

κάλυψης, όπως αυτά εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα 

 

Κωδικός 
κάλυψης Προϊόν 

Τεχνικό 
Σηµείωµα 

00000002 ACTIVE PLAN SO2 

00000005 ACTIVE PLAN SO2 

00000006 ACTIVE PLAN 

SO4 (ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΖΩΗΣ ) 

00000007 ACTIVE PLAN SO2 

00000008 ACTIVE PLAN 

SO4 (ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΖΩΗΣ ) 

00000012 ACTIVE PLAN SO6 
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8. Όσον αφορά τις χρεώσεις διαχειριστικών εξόδων και συµπληρωµατικών 

καλύψεων riders, που είναι αναγκαίες για τον υπολογισµό του αποθέµατος, όταν 

αυτές προβλέπονται σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου, ισχύουν τα εξής 

• Για όλα τα συµβόλαια, έχουν γίνει χρεώσεις διαχειριστικών εξόδων ως την  
26.2.2010. 

• Στα συµβόλαια µε ηµεροµηνία λήξης προγενέστερη της ηµεροµηνίας 
ανάκλησης, η τελευταία ηµεροµηνία χρέωσης διαχειριστικών εξόδων, είναι η 
ηµεροµηνία λήξης 

 
9. Σαν ποσοστό επιµερισµού των ασφαλίστρων ορίζεται το 95% για τα βασικά 

ασφάλιστρα και το 100% για τα πρόσθετα εφάπαξ ασφάλιστρα.  

10. Κατά τη διάρκεια του 6ου έτους ισχύος κάθε συµβολαίου αλλά και του 11ου  

έτους, πιστώνεται στον λογαριασµό των µεριδίων Bonus, το οποίο ισούται µε το 

βασικό ασφάλιστρο του εκάστοτε ασφαλιστηρίου. Ο ασφαλιζόµενος χάνει το 

δικαίωµα για οποιοδήποτε bonus, εφόσον είτε έχει προηγηθεί µερική εξαγορά 

είτε έχει καθυστέρηση πληρωµών, για ποσό µεγαλύτερο του τριπλάσιου του 

βασικού ασφαλίστρου. Σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση πληρωµών για 

ποσό µικρότερο του τριπλάσιου του βασικού ασφαλίστρου, τότε πιστώνεται 

ποσοστό bonus ίσο µε το µικρότερο κατ’ ασφαλιστικό έτος ποσοστό 

καταβληθέντων ασφαλίστρων σε σχέση µε τα οφειλόµενα ασφάλιστρα.  

11. Για τα συµβόλαια που δεν έχουν συµπληρώσει την περίοδο παροχής του bonus, 

δεν έχει υπολογισθεί bonus. 

12.  Η βάση των υπολογισµών λαµβάνει υπόψη την αξία του αποταµιευτικού 

λογαριασµού µεριδίων κατά την 26-2-2010.     

13. Τα µερίδια του bonus διατήρησης έχουν ενσωµατωθεί στον αποταµιευτικό 

λογαριασµό κατά τη διάρκεια του κάθε συµβολαίου. 
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14. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

� Στα πλαίσια του υπολογισµού του αποθέµατος, χρησιµοποιήθηκε ο ακόλουθος 

µαθηµατικός τύπος: 

 

Όπου 

V(t) = Απόθεµα και  

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού λογαριασµού  



 

 

 

6. ΠΡΟΪΟΝ INVESTMENT BOND 

 

 

 

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους 

προγραµµάτων που συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν Investment 

BOND αποτελεί ποσοστό 4,79% περίπου των συνολικών αποθεµάτων του 

Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που συνδέεται µε επενδύσεις) 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως 

«µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά την 

26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον τρόπο 

υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

ανήκουν στις εξής  κατηγορίες 
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1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και 

2. «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ» 

 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι 

κάτωθι υποκατηγορίες: 

α) Συµβόλαια για τα οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα πριν 

από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης του συµβολαίων 

είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση µετατροπής 

κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία δεν είχε προβεί στην 

υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία ανακλήσεως 

γ) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  

Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου  από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

2. «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ»: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης είναι 

προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν είχε καταβληθεί 

το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

Μεριδίων είναι η 26/02/2010. 

2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές  της  19/2/2010 που είναι 

η τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός τιµών µεριδίων από 

την εταιρία 
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και οι 

µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, µπορείτε να την 

έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα του 

συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων. Ο Λογαριασµός 

αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, µε το οποίο 

αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις 

και χρεώσεις µεριδίων. 

3. Πιστώσεις γίνονται  

Α. Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

Β.  Με την πίστωση, εφόσον το προβλέπουν οι όροι, πάσης µορφής bonus 

4. Χρεώσεις γίνονται 

Α. Λόγω διαχειριστικών εξόδων, στις περιπτώσεις  και µε τον τρόπο που το 
προβλέπουν οι όροι. 

Β. Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 

5. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις χρεώσεων 

ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, όπως προσδιορίζεται 

στους όρους του συµβολαίου 

6. Στην ανάλυση που ακολουθεί στην συνέχεια, αναφέρεται σε κάθε ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο τα Εσωτερικά µεταβλητά κεφάλαια ή αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία 

είναι συνδεδεµένα µε αυτό. 
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7. Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού λογαριασµού 

κάθε συµβολαίου βασίστηκαν στα τεχνικά σηµειώµατα που ισχύουν ανά κωδικό 

κάλυψης, όπως αυτά εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα 

 

 

Κωδικός 
κάλυψης Προϊόν 

Τεχνικό 
Σηµείωµα 

GB1 INVESTMENT BOND 

SO1 GOLDEN 

BOND 

GB5 INVESTMENT BOND 

SO3 GOLDEN 

BOND 

GBP2 INVESTMENT BOND 

SO2 GOLDEN 

PLUS 

GBP4 INVESTMENT BOND 

SO3 GOLDEN 

BOND 

Inv.Bond INVESTMENT BOND INV.BOND 

 

8. Όσον αφορά τις χρεώσεις διαχειριστικών εξόδων, που είναι αναγκαίες για τον 

υπολογισµό του αποθέµατος, όταν αυτές προβλέπονται σύµφωνα µε τους όρους 

του συµβολαίου, ισχύουν τα εξής 

• Για όλα τα συµβόλαια, έχουν γίνει χρεώσεις διαχειριστικών εξόδων έως την 
26/2/2010. 

• Στα συµβόλαια µε ηµεροµηνία λήξης προγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης, η τελευταία ηµεροµηνία χρέωσης διαχειριστικών εξόδων, είναι η 

ηµεροµηνία λήξης 

9. Κάθε 31η ∆εκεµβρίου εκάστου έτους ο «Αποταµιευτικός Λογαριασµός 

Μεριδίων» χρεώνεται µε διαχειριστικά έξοδα. Η χρέωση ισούται µε το 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της απόδοσης του αποταµιευτικού 

λογαριασµού. Οι χρεώσεις αυτές έχουν συµπεριληφθεί στους υπολογισµούς 

10.  Η βάση των υπολογισµών λαµβάνει υπόψη την αξία του αποταµιευτικού 

λογαριασµού µεριδίων κατά την 26-2-2010.    
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11. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ BONUS 

� Στο Investment Bond υπάρχουν συγκεκριµένα συµβόλαια που δικαιούνται 

Bonus προνοµιακών αποδόσεων. Η συγκεκριµένη ένδειξη προκύπτει από την  

βάση της εταιρείας.  

1. Εφόσον λοιπόν το συµβόλαιο δικαιούται το ανωτέρω bonus τότε το απόθεµα 

υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω µαθηµατικό τύπο: 

 

Όπου 

V(t) = Απόθεµα 

C’ = Ασφαλισµένο κεφάλαιο το οποίο ισούται µε το σύνολο των καταβληθέντων 

ασφαλίστρων µείον τις µερικές εξαγορές 

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού λογαριασµού  

B = Bonus ∆ιατήρησης 

a = Τελική Σωρευτική Απόδοση όπως αυτή προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα 

 

Συµπληρωµένα 

Ασφαλιστικά 

Έτη 

Ελάχιστη 

Σωρευτική 

Απόδοση 

Προσµ. 

Συντελεστής 

Τελική 

Σωρευτική 

Απόδοση(α) 

1       

2       

3 10,40%     

4 14,10% 21% 3% 

5 17,90% 45% 8% 

6 21,90% 82% 18% 

7 25,90% 85% 22% 

8 30,20% 83% 25% 

9 34,50% 87% 30% 

10 39% 90% 35% 
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2. Για τα συµβόλαια που δεν έχουν το Bonus προνοµιακών αποδόσεων ισχύει ο 

παρακάτω µαθηµατικός τύπος: 

 

Όπου  

V(t) = Απόθεµα 

C’ = Ασφαλισµένο κεφάλαιο το οποίο ισούται µε το σύνολο των καταβληθέντων 

ασφαλίστρων µείον τις µερικές εξαγορές 

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού Λογαριασµού  

B = Bonus ∆ιατήρησης 

 

 

 



 

 

7. ΠΡΟΪΟΝ ASSET VALUE & ASPIS VALUE 

 

 

 

 

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους προγραµµάτων που 

συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν ASSET VALUE & ASPIS VALUE αποτελεί ποσοστό 51,22% περίπου 

των συνολικών αποθεµάτων του Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που συνδέεται µε επενδύσεις των Ασφαλίσεων 

ζωής) 

 

 



 

 

 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως 

«µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά την 

26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον τρόπο 

υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

ανήκουν στην κατηγορία «ΣΕ ΙΣΧΥ» 

 

Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι κάτωθι 

υποκατηγορίες: 

α) Συµβόλαια για τα οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα πριν 

από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων 

είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση µετατροπής 

κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία δεν είχε προβεί στην 

υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία ανακλήσεως 

γ) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  

Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου  από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 
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ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού Λογαριασµού 
Μεριδίων είναι η 26/02/2010. 

 
2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές  της  19/2/2010 που είναι 

η τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός τιµών µεριδίων από 

την εταιρία. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και οι 

µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, µπορείτε να την 

έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα του 

συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων. Ο Λογαριασµός 

αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, µε το οποίο 

αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις 

και χρεώσεις µεριδίων. 

3. Πιστώσεις γίνονται  

Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

4. Χρεώσεις γίνονται 

Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 

5. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις χρεώσεων 

ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, όπως προσδιορίζεται 

στους όρους του συµβολαίου 
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6. Στην ανάλυση που ακολουθεί στην συνέχεια, αναφέρεται σε κάθε ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο τα Εσωτερικά µεταβλητά κεφάλαια ή αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία 

είναι συνδεδεµένα µε αυτό. 

7. Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού λογαριασµού 

του προϊόντος Asset Value βασίστηκαν στο τεχνικό σηµείωµα ASSET VALUE. 

Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού λογαριασµού 

του προϊόντος Aspis Value  βασίστηκαν στο τεχνικό σηµείωµα ASP.  VALUE 

8. Η βάση των υπολογισµών λαµβάνει υπόψη την αξία του αποταµιευτικού 

λογαριασµού µεριδίων κατά την 26-2-2010.    

9. Το µαθηµατικό απόθεµα έχει ορισθεί ως το αποτέλεσµα που προκύπτει ως εξής: 

Συνολικό απόθεµα = Αξία αποταµιευτικού λογαριασµού  

+ Απόθεµα κεκτηµένων εγγυήσεων  

    + Κεκτηµένο Μέρισµα 

    + Μη Καταβληθέντες τόκοι 

 

10. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ BONUS 

� Στα πλαίσια του υπολογισµού του αποθέµατος, χρησιµοποιήθηκε ο ακόλουθος 

µαθηµατικός τύπος: 

 

 

Συµπληρωµένα Ασφαλιστικά έτη 

t 

Ποσοστό Εγγύησης Ασφαλισµένου 

Κεφαλαίου α(t) 

<3 0% 

3 97% 

4 98% 

5 έως την λήξη 100% 

 

Όπου 
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V(t) = Απόθεµα 

t = Ασφαλιστικό έτος 

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

P = εφάπαξ καταβληθέν ασφάλιστρο 

α(t) = ποσοστό εγγύησης Ασφαλισµένου Κεφαλαίου 

B’ = Bonus Λήξης 

Μ.Ε.Α. = Κεκτηµένο Μέρισµα  που παρέµεινε ως επένδυση + Αναλογία 

κεκτηµένου µερίσµατος τελευταίου έτους που παραµένει ως επένδυση 

i. Για το προϊόν αυτό το ανώτατο τεχνικό επιτόκιο περιορίζεται στο ανώτατο 

προβλεπόµενο από την νοµοθεσία ετησίως, υπολογιζοµένου επί του πράγµατι 

καταβληθέντος, από αυτόν, κεφαλαίου, ακυρουµένης κάθε άλλης προσόδου 

ή/και bonus διατήρησης. 

ii. Στα πάσης µορφής προγράµµατα του προϊόντος ASSET VALUE & ASPIS 

VALUE, αναγνωρίζεται απόθεµα εγγυήσεων και κεκτηµένων µερισµάτων, 

µόνο στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου στην 

ηµεροµηνία ανάκλησης ο συµβαλλόµενος είχε αποκτήσει σχετικό δικαίωµα. 



 

 

8. ΠΡΟΪΟΝ BONUS PORTFOLIO 

 

 

ΠΡΟΪΟΝ 
Κωδικός 
Κάλυψης 

Αριθμός 
Συμβολαίων 

Αριθμός 
Μεριδίων 

 Αξία 
Αποταμιευτικού 

 Απόθεμα 

BP-1 46 312.494,48 536.723,16 536.723,16 

S-BP 1057 3.086.538,75 4.335.893,37 4.335.893,37 

S-BS     66 47.022,67 59.864,60 59.864,60 

BONUS 
PORTFOLIO 

ΣΥΝΟΛΟ 1.169 3.446.055,90 4.932.481,13 4.932.481,13 

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους 

προγραµµάτων που συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν BONUS 

PORTFOLIO  αποτελεί ποσοστό 5,28% περίπου των συνολικών αποθεµάτων 

του Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που συνδέεται µε επενδύσεις) 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει σχηµατίσει ως 

«µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο κατά την 

26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε συνάρτηση µε τον τρόπο 

υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

ανήκουν στην κατηγορία «ΣΕ ΙΣΧΥ» 



 

416 

 

«ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” περιλαµβάνονται οι 

κάτωθι υποκατηγορίες: 

α) Συµβόλαια για τα οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα ασφάλιστρα πριν 

από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων 

είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση µετατροπής 

κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία δεν είχε προβεί στην 

υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία ανακλήσεως 

γ) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  

Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου  από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

Μεριδίων είναι η 26/02/2010. 

 

2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές  της  19/2/2010 που είναι 

η τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός τιµών µεριδίων από 

την εταιρία. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και οι 

µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  στην 
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Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, µπορείτε να την 

έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα του 
συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων.Ο Λογαριασµός 
αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, µε το οποίο 
αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις 
και χρεώσεις µεριδίων. 

3. Πιστώσεις γίνονται  

α) Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

β) Με την πίστωση, εφόσον το προβλέπουν οι όροι, πάσης µορφής bonuς 

γ) Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων (Switch Κεφαλαίων) 

4. Χρεώσεις γίνονται 

α) Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 

β) Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων (Switch Κεφαλαίων) 

 

5. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις χρεώσεων 
ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, όπως προσδιορίζεται 
στους όρους του συµβολαίου 

6. Στην ανάλυση που ακολουθεί στην συνέχεια, αναφέρεται σε κάθε ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο τα Εσωτερικά µεταβλητά κεφάλαια ή αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία 
είναι συνδεδεµένα µε αυτό. 

7. Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού λογαριασµού 

κάθε συµβολαίου βασίστηκαν στα τεχνικά σηµειώµατα που ισχύουν ανά κωδικό 

κάλυψης, όπως αυτά εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα 

 

Κωδικός 
κάλυψης 

Προϊόν 
Τεχνικό 
Σηµείωµα 

BP-1 BONUS PORTFOLIO SO1 

S-BP BONUS PORTFOLIO SO1 

S-BS BONUS PORTFOLIO SO5 
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8. Στις περιπτώσεις απορρόφησης των επενδυτικών κεφαλαίων BP AME και BP 

GOF, όπου δεν υπήρχαν διαθέσιµες τιµές και παρέµενε πιστωτικό υπόλοιπο 

στον λογαριασµό µεριδίων ορισµένων Ασφαλιστηρίων, για τον υπολογισµό της 

αξίας του λογαριασµού, η αξία του αποταµιευτικού λογαριασµού θεωρήθηκε 

µηδενική. 

 

9. Για το ποσοστό επένδυσης των εκδοχών S-BS και BP-1 του προϊόντος,  

ακολουθήθηκαν οι ειδικοί όροι που υποδείκνυαν ποσοστό επένδυσης 99% επί 

του καθαρού ασφαλίστρου, και όχι τα τεχνικά σηµειώµατα βάσει των οποίων 

επενδύεται το σύνολο των ασφαλίστρων (100%).  

 

10. Η βάση των υπολογισµών λαµβάνει υπόψη την αξία του αποταµιευτικού 

λογαριασµού µεριδίων κατά την 26-2-2010.    

 

11. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

� Στα πλαίσια του υπολογισµού του αποθέµατος, χρησιµοποιήθηκε ο ακόλουθος 

µαθηµατικός τύπος: 

 

Όπου 

V(t) = Απόθεµα 

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού Λογαριασµού  
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9. ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΩΗΣ - UNIVERSITY PLUS 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΩΗΣ – UNIVERSITY PLUS 

 

 

ΠΡΟΪΟΝ 
Κωδικός 
Κάλυψης 

Αριθμός Συμβολαίων 
Αριθμός 

Μεριδίων 
 Αξία 

Αποταμιευτικού  
 Απόθεμα 

UNIVERSITY 
PLUS   

UP1 
904 786.960,47 1.341.698,30 1.341.698,30 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΖΩΗΣ 

ΕΠ3 
1.963 2.025.395,97 3.422.283,77 3.422.283,77 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΖΩΗΣ & 

UNIVERSITY 
PLUS 

ΣΥΝΟΛΟ 

2.867 2.812.356,44 4.763.982,07 4.763.982,07 
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A. UNIVERSITY PLUS  

 

ΠΡΟΪΟΝ 
Κωδικός 
Κάλυψης 

Αριθμός Συμβολαίων 
Αριθμός 

Μεριδίων 
 Αξία 

Αποταμιευτικού  
 Απόθεμα 

UP1 904 786.960,47 1.341.698,30 1.341.698,30 UNIVERSITY 
PLUS           

 

 

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους προγραµµάτων που 

συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν UNIVERSITY PLUS αποτελεί ποσοστό 1,44% περίπου των 

συνολικών αποθεµάτων του Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που συνδέεται µε επενδύσεις)  
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Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

ανήκουν στις εξής δύο κατηγορίες:   

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και  

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

α) Συµβόλαια για τα οποία καταβαλλόταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση 

µετατροπής κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία 

δεν είχε προβεί στην υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία 

ανακλήσεως 

γ) Επαναφορά συµβολαίου: συµβόλαια για τα οποία έχει υλοποιηθεί 

προγενέστερο αίτηµα επανέναρξης καταβολής των οφειλοµένων 
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ασφαλίστρων και βρίσκονται στην χρονική περίοδο που ορίζει η 

τελευταία εξοφληθείσα δόση. 

δ) Λήξη πληρωµής: συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα 

οφειλόµενα ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η 

ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

ε) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  

Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς 

του ασφαλιστηρίου συµβολαίου  από τον συµβαλλόµενο. Το 

οφειλόµενο από την εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί 

ολικά ή µερικά µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει την καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν 

ήδη  αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε 

τους όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού 

Λογαριασµού Μεριδίων είναι η 26/02/2010. 

 

2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές  της  19/2/2010 

που είναι η τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός 

τιµών µεριδίων από την εταιρία. 
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα του 
συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων. Ο 
Λογαριασµός αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου 
ασφαλίστρου, µε το οποίο αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον 
λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις και χρεώσεις µεριδίων. 

3. Πιστώσεις γίνονται  

α) Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

β) Με την πίστωση, εφόσον το προβλέπουν οι όροι, πάσης µορφής 
bonus 

γ) Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων (Switch 
Κεφαλαίων) 

4. Χρεώσεις γίνονται 

α) Λόγω διαχειριστικών εξόδων, στις περιπτώσεις και µε τον τρόπο 
που το προβλέπουν οι όροι. 

Β) Λόγω χρεώσεων κάλυψης θανάτου εφόσον και µε τον τρόπο που 
το προβλέπουν οι όροι 

γ) Λόγω χρεώσεων συµπληρωµατικών καλύψεων riders , εφόσον και 
µε τον τρόπο που το προβλέπουν οι όροι  

δ) Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 

ε) Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων (Switch 
Κεφαλαίων) 
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5. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις 

χρεώσεων ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, 

όπως προσδιορίζεται στους όρους του συµβολαίου 

6. Στην ανάλυση που ακολουθεί στην συνέχεια, αναφέρεται σε κάθε 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο τα Εσωτερικά µεταβλητά κεφάλαια ή 

αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία είναι συνδεδεµένα µε αυτό. 

7. Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού 

λογαριασµού κάθε συµβολαίου βασίστηκαν στο τεχνικό σηµείωµα 

ΕΠ3, UP1 

8. Όσον αφορά τις χρεώσεις διαχειριστικών εξόδων και 

συµπληρωµατικών καλύψεων riders, που είναι αναγκαίες για τον 

υπολογισµό του αποθέµατος, όταν αυτές προβλέπονται σύµφωνα µε 

τους όρους του συµβολαίου, ισχύουν τα εξής 

• Για όλα τα συµβόλαια, έχουν γίνει χρεώσεις διαχειριστικών 
εξόδων έως την  26.2.2010. 

9. Τα ασφαλιστήρια του προϊόντος αυτού επενδύουν στα Επενδυτικά 

Κεφάλαια «C.V. Αναπτυξιακό», «C.V. Επιλεγµένο», «C.V. 

Οµολογιακό», «C.V. Investment Regular» και «C.V. Investment 

Plus». 

 

10. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Στα πλαίσια του υπολογισµού του αποθέµατος, χρησιµοποιήθηκε ο 

ακόλουθος µαθηµατικός τύπος: 

 

Όπου 

V(t) = Απόθεµα 

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού Λογαριασµού 
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B. ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΩΗΣ  

 

 

ΠΡΟΪΟΝ 
Κωδικός 
Κάλυψης 

Αριθμός Συμβολαίων 
Αριθμός 

Μεριδίων 
 Αξία 

Αποταμιευτικού 
 Απόθεμα 

ΕΠ3 1.963 2.025.395,97 3.422.283,77 3.422.283,77 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΖΩΗΣ           

 

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους προγραµµάτων που 

συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΩΗΣ αποτελεί ποσοστό 3,66% περίπου των συνολικών 

αποθεµάτων του Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που συνδέεται µε επενδύσεις)  
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Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

ανήκουν στις εξής δύο  κατηγορίες: 

1.   «ΣΕ ΙΣΧΥ» και 

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ» 

 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

α) Συµβόλαια για τα οποία καταβαλλόταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση 

µετατροπής κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία 

δεν είχε προβεί στην υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία 

ανακλήσεως 
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γ) Επαναφορά συµβολαίου: συµβόλαια για τα οποία έχει υλοποιηθεί 

προγενέστερο αίτηµα επανέναρξης καταβολής των οφειλοµένων 

ασφαλίστρων και βρίσκονται στην χρονική περίοδο που ορίζει η 

τελευταία εξοφληθείσα δόση. 

δ) Λήξη πληρωµής: συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα 

οφειλόµενα ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η 

ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

ε) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  

Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς 

του ασφαλιστηρίου συµβολαίου  από τον συµβαλλόµενο. Το 

οφειλόµενο από την εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί 

ολικά ή µερικά µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει την καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν 

ήδη  αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε 

τους όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού 

Λογαριασµού Μεριδίων είναι η 26/02/2010. 

 

2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές  της  19/2/2010 

που είναι η τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός 

τιµών µεριδίων από την εταιρία. 
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Ένας ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα 

του συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων. Ο 

Λογαριασµός αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου 

ασφαλίστρου, µε το οποίο αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον 

λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις και χρεώσεις µεριδίων. 

3. Πιστώσεις γίνονται  

α) Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

β)  Με την πίστωση, εφόσον το προβλέπουν οι όροι, πάσης µορφής 
bonus 

γ) Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων (Switch 
Κεφαλαίων) 

4. Χρεώσεις γίνονται 

α) Λόγω διαχειριστικών εξόδων, στις περιπτώσεις  και µε τον τρόπο 
που το προβλέπουν οι όροι. 

β) Λόγω χρεώσεων κάλυψης θανάτου στις περιπτώσεις και µε τον 
τρόπο που το προβλέπουν οι όροι 

γ) Λόγω χρεώσεων συµπληρωµατικών καλύψεων riders , εφόσον και 
µε τον τρόπο που το προβλέπουν οι όροι  

δ) Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 
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ε) Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων (Switch 
Κεφαλαίων) 

 

5. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις 

χρεώσεων ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, 

όπως προσδιορίζεται στους όρους του συµβολαίου 

6. Στην ανάλυση που ακολουθεί στην συνέχεια, αναφέρεται σε κάθε 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο τα Εσωτερικά µεταβλητά κεφάλαια ή 

αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία είναι συνδεδεµένα µε αυτό. 

7. Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού 

λογαριασµού κάθε συµβολαίου βασίστηκαν στο τεχνικό σηµείωµα 

ΕΠ3, UP1. 

8. Όσον αφορά τις χρεώσεις διαχειριστικών εξόδων και 

συµπληρωµατικών καλύψεων riders, που είναι αναγκαίες για τον 

υπολογισµό του αποθέµατος, όταν αυτές προβλέπονται σύµφωνα µε 

τους όρους του συµβολαίου, ισχύουν τα εξής 

• Για όλα τα συµβόλαια, έχουν γίνει χρεώσεις διαχειριστικών 
εξόδων έως την  26.2.2010. 

9. Τα ασφαλιστήρια του προϊόντος αυτού επενδύουν στα Επενδυτικά 

Κεφάλαια «C.V. Αναπτυξιακό», «C.V. Επιλεγµένο», «C.V. 

Οµολογιακό» «C.V. Investment Plus Regular»  και σε ένα επιπλέον 

επενδυτικό κεφάλαιο, το «C.V. Investment Regular». 

 

10. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

� Στα πλαίσια του υπολογισµού του αποθέµατος, χρησιµοποιήθηκε ο 

ακόλουθος µαθηµατικός τύπος: 
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Όπου 

V(t) = Απόθεµα 

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού Λογαριασµού  
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10. ΠΡΟΪΟΝ INVESTMENT BOND PLUS 

 

 

 

ΠΡΟΪΟΝ 
Κωδικός 
Κάλυψης 

Αριθμός 
Συμβολαίων 

Αριθμός   
Μεριδίων  

Αξία 
Αποταμιευτικού  

Απόθεμα 
Κεκτημένη 
Εγγύηση 

Συνολικό 
Απόθεμα 

GBP6 8 33.580,33 79.591,07 0,00 79.591,07 

IB Plus 72 606.275,44 174.586,74 1.220.458,45 1.395.045,19 

S-IBplus 30 111.966,71 241.141,83 163.784,97 404.926,80 

INVESTMENT 
BOND PLUS 

ΣΥΝΟΛΟ 110 751.822,49 495.319,64 1.384.243,42 1.879.563,06 

 

 

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους προγραµµάτων που 

συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν INVESTMENT BOND PLUS  αποτελεί ποσοστό 2,01% περίπου των 

συνολικών αποθεµάτων του Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που συνδέεται µε επενδύσεις)  
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Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ» και 

2.  «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ». 

 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

α) Συµβόλαια για τα οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόµενα 

ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η ηµεροµηνία 

λήξης των συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

ανάκλησης και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση 

µετατροπής κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία 

δεν είχε προβεί στην υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία 

ανακλήσεως 

γ) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  
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Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς 

του ασφαλιστηρίου συµβολαίου  από τον συµβαλλόµενο. Το 

οφειλόµενο από την εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί 

ολικά ή µερικά µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

2. «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ»: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία 

λήξης είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα 

οποία δεν είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία 

ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού 

Λογαριασµού Μεριδίων είναι η 26/02/2010. 

 

2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές  της  19/2/2010 

που είναι η τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός 

τιµών µεριδίων από την εταιρία. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα του 

συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων.Ο 

Λογαριασµός αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου 
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ασφαλίστρου, µε το οποίο αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον 

λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις και χρεώσεις µεριδίων. 

3. Πιστώσεις γίνονται  

α) Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

β) Με την πίστωση, εφόσον το προβλέπουν οι όροι, πάσης µορφής 
bonus 

4. Χρεώσεις γίνονται 

α) Λόγω διαχειριστικών εξόδων, στις περιπτώσεις και µε τον τρόπο 

που το προβλέπουν οι όροι. 

β) Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 

5. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις 

χρεώσεων ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, 

όπως προσδιορίζεται στους όρους του συµβολαίου 

6. Στην ανάλυση κάθε που ακολουθεί στην συνέχεια, αναφέρεται σε 

κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο τα Εσωτερικά µεταβλητά κεφάλαια ή 

αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία είναι συνδεδεµένα µε αυτό. 

7. Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού 

λογαριασµού κάθε συµβολαίου βασίστηκαν στα τεχνικά σηµειώµατα 

που ισχύουν ανά κωδικό κάλυψης, όπως αυτά εµφανίζονται στον 

κατωτέρω πίνακα 

 

Κωδικός 
κάλυψης Προϊόν 

Τεχνικό 
Σηµείωµα 

GBP6 INVESTMENT BOND PLUS 

SO4 GOLDEN 

PLUS 

IB Plus INVESTMENT BOND PLUS 

INV.BOND 

PLUS 

S-IBplus INVESTMENT BOND PLUS SO10 
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8. Όσον αφορά τις χρεώσεις διαχειριστικών εξόδων, που είναι αναγκαίες 

για τον υπολογισµό του αποθέµατος, όταν αυτές προβλέπονται 

σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου, ισχύουν τα εξής 

• Για όλα τα συµβόλαια, έχουν γίνει χρεώσεις διαχειριστικών 

εξόδων έως την 26/2/2010. 

• Στα συµβόλαια µε ηµεροµηνία λήξης προγενέστερη της 

ηµεροµηνίας ανάκλησης, η τελευταία ηµεροµηνία χρέωσης 

διαχειριστικών εξόδων, είναι η ηµεροµηνία λήξης 

 

9. Το µαθηµατικό απόθεµα έχει ορισθεί ως το αποτέλεσµα που 

προκύπτει ως εξής: 

Συνολικό απόθεµα = Αξία αποταµιευτικού λογαριασµού + Απόθεµα 

κεκτηµένων εγγυήσεων  

 

10. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 

ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ BONUS 

Στα πλαίσια του υπολογισµού του αποθέµατος, χρησιµοποιήθηκε ο 

ακόλουθος µαθηµατικός τύπος: 

 

 

Όπου  

V(t) = Απόθεµα  

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

B = Bonus ∆ιατήρησης 

Ρ = Εφάπαξ καταβληθέν ασφάλιστρο 

i = Τεχνικό επιτόκιο 

t = Ασφαλιστικό έτος συµβολαίου 
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i. Για το προϊόν αυτό το ανώτατο τεχνικό επιτόκιο περιορίζεται στο 

ανώτατο προβλεπόµενο από την νοµοθεσία ετησίως, υπολογιζοµένου 

επί του πράγµατι καταβληθέντος, από αυτόν, κεφαλαίου, 

ακυρουµένης κάθε άλλης προσόδου ή/και bonus διατήρησης. 

ii. Στα πάσης µορφής προϊόντα INVESTMENT BOND PLUS, 

αναγνωρίζεται απόθεµα εγγυήσεων, µόνο στις περιπτώσεις όπου, 

σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου στην ηµεροµηνία ανάκλησης 

ο συµβαλλόµενος είχε αποκτήσει σχετικό δικαίωµα. 
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11.  MAXIMUM PLAN 

 

 

ΠΡΟΪΟΝ 
Κωδικός 
Κάλυψης 

Αριθμός 
Συμβολαίων 

Αριθμός 
Μεριδίων 

 Αξία 
Αποταμιευτικού 

 Κεκτημένη 
Εγγύηση 

 Απόθεμα 

00000011 49 8.880,40 17.820,80 186.241,94 204.062,74 MAXIMUM 
PLAN 

            

 

 

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους προγραµµάτων που 

συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν MAXIMUM PLAN  αποτελεί ποσοστό 0,22% περίπου των συνολικών 

αποθεµάτων του Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που συνδέεται µε επενδύσεις)   

 

 



 

438 

 

Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα όλα τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια ανήκουν στην κατηγορία «Σε ισχύ»: 

 

«ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

α) Συµβόλαια για τα οποία καταβαλλόταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση µετατροπής 

κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία δεν είχε προβεί 

στην υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία ανακλήσεως 

γ) Επαναφορά συµβολαίου: συµβόλαια για τα οποία έχει υλοποιηθεί 

προγενέστερο αίτηµα επανέναρξης καταβολής των οφειλοµένων 

ασφαλίστρων και βρίσκονται στην χρονική περίοδο που ορίζει η 

τελευταία εξοφληθείσα δόση. 

δ) Λήξη πληρωµής: συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα 

οφειλόµενα ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η 



 

439 

 

ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

ε) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  

i) Συστηµένη επιστολή: Ασφαλιστήρια συµβόλαια για τα οποία είχε 

σταµατήσει η καταβολή του οφειλοµένου ασφαλίστρου και η εταιρία 

µε συστηµένη επιστολή είχε ενηµερώσει τον συµβαλλόµενο ότι εάν 

δεν προχωρήσει στην καταβολή του οφειλόµενου ασφαλίστρου το 

συµβόλαιο θα µετατραπεί σε άκυρο ή ελεύθερο περαιτέρω 

καταβολών, ανάλογα µε το έτος ισχύος του ασφαλιστηρίου. 

ii) Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς 

του ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε παράλληλη διακοπή καταβολής 

ασφαλίστρων από τον συµβαλλόµενο. Το οφειλόµενο από την 

εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί ολικά ή µερικά µέχρι την 

ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού 

Λογαριασµού Μεριδίων είναι η 26/02/2010. 

 

2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές  της  19/2/2010 

που είναι η τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός 

τιµών µεριδίων από την εταιρία. 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 
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1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Ένας ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα 

του συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων. Ο 

Λογαριασµός αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου 

ασφαλίστρου, µε το οποίο αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον 

λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις και χρεώσεις µεριδίων. 

3. Πιστώσεις γίνονται  

α) Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

β)  Με την πίστωση, εφόσον το προβλέπουν οι όροι, πάσης µορφής 
bonus 

γ) Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων (Switch 
Κεφαλαίων) 

4. Χρεώσεις γίνονται 

α) Λόγω διαχειριστικών εξόδων, στις περιπτώσεις και µε τον τρόπο 
που το προβλέπουν οι όροι. 

β) Λόγω χρεώσεων συµπληρωµατικών καλύψεων riders , εφόσον και 
µε τον τρόπο που το προβλέπουν οι όροι  

γ) Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 

δ) Στις κινήσεις µετατροπής επενδυτικών κεφαλαίων (Switch 
Κεφαλαίων) 

5. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις 

χρεώσεων ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, 

όπως προσδιορίζεται στους όρους του συµβολαίου 
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6. Στην ανάλυση που ακολουθεί στην συνέχεια, αναφέρεται σε κάθε 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο τα Εσωτερικά µεταβλητά κεφάλαια ή 

αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία είναι συνδεδεµένα µε αυτό. 

7. Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού 

λογαριασµού κάθε συµβολαίου βασίστηκαν στο τεχνικό σηµείωµα 

SO7&8 

8. Όσον αφορά τις χρεώσεις διαχειριστικών εξόδων και 

συµπληρωµατικών καλύψεων riders, που είναι αναγκαίες για τον 

υπολογισµό του αποθέµατος, όταν αυτές προβλέπονται σύµφωνα µε 

τους όρους του συµβολαίου, ισχύουν τα εξής 

• Για όλα τα συµβόλαια, έχουν γίνει χρεώσεις διαχειριστικών 
εξόδων ως την  26.2.2010. 

 

9. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 

ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ BONUS 

Στα πλαίσια του υπολογισµού του αποθέµατος, χρησιµοποιήθηκε ο  

ακόλουθος µαθηµατικός τύπος: 

 

Όπου  

V(t) = Απόθεµα και  

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

ΕΚΛ = Εγγυηµένο κεφάλαιο λήξης 

B’ = Bonus Λήξης 

t = Ασφαλιστικό έτος συµβολαίου 

 

Στα πάσης µορφής προγράµµατα του προϊόντος MAXIMUM PLAN, 

αναγνωρίζεται απόθεµα εγγυήσεων, µόνο στις περιπτώσεις όπου, 
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σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου στην ηµεροµηνία ανάκλησης ο 

συµβαλλόµενος είχε αποκτήσει σχετικό δικαίωµα. 
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12.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΖΩΗΣ 2 

 

 

ΠΡΟΪΟΝ 
Κωδικός 
Κάλυψης 

Αριθμός Συμβολαίων 
Αριθμός 

Μεριδίων 
 Αξία 

Αποταμιευτικού 
 Απόθεμα 

ΕΠ2 445 397.242,58 700.016,12 700.016,12 ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΖΩΗΣ 2           

 

 

 

 

 

Το σύνολο των αποθεµάτων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των επιµέρους προγραµµάτων που 

συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΖΩΗΣ 2 αποτελεί ποσοστό 0,75% περίπου των 

συνολικών αποθεµάτων του Κλάδου III (Κλάδος ασφάλισης ζωής που  συνδέεται µε επενδύσεις των Ασφαλίσεων 

ζωής)   
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Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «µαθηµατικό απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς την 

26.2.2010.  

Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάσταση στην οποία ευρίσκετο 

κατά την 26/02/2010 το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε 

συνάρτηση µε τον τρόπο υπολογισµού που όφειλε να ακολουθήσει η 

εταιρία. 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό πρόγραµµα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 

διαχωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες: 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»  

2.  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»  και 

3.  «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΛΗΞΗ». 

 

1. «ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συµβολαίων “σε ισχύ” 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: 

α) Συµβόλαια για τα οποία καταβαλλόταν κανονικά το ασφάλιστρο 

τους και ήταν σε πλήρη ισχύ. 

β) Υπό µετατροπή:  συµβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση 

µετατροπής κάποιων από τα ασφαλιστικά µεγέθη του, αλλά η εταιρία 

δεν είχε προβεί στην υλοποίηση της µέχρι την ηµεροµηνία 

ανακλήσεως 

γ) Λήξη πληρωµής: συµβόλαια για τα  οποία είχαν καταβληθεί τα 

οφειλόµενα ασφάλιστρα πριν από την ηµεροµηνία ανάκλησης αλλά η 
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ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας ανάκλησης. 

δ) Συστηµένα ή προς εξαγορά:  

Εξαγορά: Συµβόλαια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηµα εξαγοράς 

του ασφαλιστηρίου συµβολαίου  από τον συµβαλλόµενο. Το 

οφειλόµενο από την εταιρία ποσό εξαγοράς δεν είχε καταβληθεί 

ολικά ή µερικά µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

2. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ»: Συµβόλαια για τα 

οποία είχε  σταµατήσει την καταβολή των ασφαλίστρων ενώ είχαν 

ήδη  αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς και µετετράπησαν σύµφωνα µε 

τους όρους του συµβολαίου σε συµβόλαια ελεύθερα περαιτέρω 

καταβολών.   

3. «ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΛΗΞΗ»: Συµβόλαια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης 

είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας ανάκλησης και για τα οποία δεν 

είχε καταβληθεί το ασφάλισµα µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης. 

 

ΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Η ηµεροµηνία υπολογισµού της Αξίας του Αποταµιευτικού 

Λογαριασµού Μεριδίων είναι η 26/02/2010. 

 

2. Οι τιµές µεριδίων που χρησιµοποιήθηκαν, είναι αυτές  της  19/2/2010 

που είναι η τελευταία ηµέρα στην οποία έγινε  επίσηµα υπολογισµός 

τιµών µεριδίων από την εταιρία. 

 
ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 
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1. Τα τεχνικά σηµειώµατα, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς επίσης και 

οι µαθηµατικοί τύποι υπολογισµού των αποθεµάτων, έχουν κατατεθεί  

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την οποιαδήποτε ενηµέρωση επ’ αυτών, 

µπορείτε να την έχετε από την Εταιρία και από την ΤτΕ.   

2. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το απόθεµα του 

συµβολαίου είναι ο Αποταµιευτικός Λογαριασµός Μεριδίων. Ο 

Λογαριασµός αυτός δηµιουργείται από την καταβολή του πρώτου 

ασφαλίστρου, µε το οποίο αγοράζονται µερίδια. Στην συνέχεια, στον 

λογαριασµό αυτό γίνονται πιστώσεις και χρεώσεις µεριδίων. 

3. Πιστώσεις γίνονται  

Με την καταβολή πάσης µορφής ασφαλίστρου  

4. Χρεώσεις γίνονται 

α) Λόγω διαχειριστικών εξόδων, στις περιπτώσεις και µε τον τρόπο 
που το προβλέπουν οι όροι. 

β) Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εξαγοράς 

5. Η τιµή µεριδίου σύµφωνα µε την οποία γίνονται οι εκάστοτε κινήσεις 

χρεώσεων ή πιστώσεων καθορίζεται από την σχετική ηµεροµηνία, 

όπως προσδιορίζεται στους όρους του συµβολαίου 

6. Στην ανάλυση κάθε που ακολουθεί στην συνέχεια, αναφέρονται ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο τα Εσωτερικά µεταβλητά κεφάλαια ή 

αµοιβαία κεφάλαια, τα οποία είναι συνδεδεµένα µε αυτό. 

7. Οι υπολογισµοί των κινήσεων των µεριδίων του αποταµιευτικού 

λογαριασµού κάθε συµβολαίου βασίστηκαν στο τεχνικό σηµείωµα 

ΕΠ2 

8. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Στα πλαίσια του υπολογισµού του αποθέµατος, χρησιµοποιήθηκε ο 

ακόλουθος µαθηµατικός τύπος: 
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Όπου  

V(t) = Απόθεµα και  

F(t) = Αξία Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

 



 

448 

 



 

449 

 

Γ. ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (ΚΛΑ∆ΟΣ ΖΩΗΣ VII.2) 

  

Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας περιλαµβάνοντο 9 οµαδικά 

συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια συµβόλαια, του κλάδου Ζωής διαχείρισης 

οµαδικών συνταξιοδοτικών προγραµµάτων (DAF).   

Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στην συσσώρευση των εισφορών 

µε το εκάστοτε εγγυηµένο επιτόκιο, βάσει της κείµενης ασφαλιστικής 

νοµοθεσίας. 

Το απόθεµα του κάθε συµβολαίου αποτελεί συγκεκριµένο ποσοστό 

του συνόλου των αποθεµάτων των οµαδικών συµβολαίων. Με το ίδιο 

ποσοστό το κάθε συµβόλαιο συµµετέχει στην συνολική ασφαλιστική 

τοποθέτηση . 

Θα  πρέπει να σηµειωθεί ότι η εταιρία είχε γνωστοποιήσει (µε 

αποστολή επιστολών) σε κάθε αντισυµβαλλόµενο/λήπτη ασφάλισης (ανά 

οµαδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο) τα επίσηµα αποθέµατα  και τους 

ατοµικούς λογαριασµούς, της 31/12 κάθε έτους . Ήτοι τα σχετικά ποσά 

(και ο τρόπος υπολογισµού τους) ήσαν κατά περίπτωση γνωστά σε 

αυτούς, µέχρι  και την 31.12.2009. 

Τα αποθέµατα οµαδικών συµβολαίων και ενός εκάστου ατοµικού 

λογαριασµού, έχουν υπολογισθεί στην  ηµεροµηνία ανάκλησης. 

Το αναφερόµενο για ένα έκαστο ασφαλιστήριο ποσό είναι συνολικό, 

το δε αναφερόµενο για ένα έκαστο ασφαλιζόµενο/µέλος ποσό είναι 
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ενδεικτικό και προκύπτει από τις τελευταίες (διαθέσιµες) δηλώσεις του 

αντισυµβαλλοµένου προς την εταιρία. 

 Λήφθηκαν υπ’όψιν τα τελευταία επίσηµα αποθέµατα που η εταιρία 

είχε δηλώσει στην Εποπτική Αρχή και έχουν συµπεριληφθεί τα 

αποθέµατα ασφαλιστηρίων συµβολαίων, των οποίων είχε ζητηθεί η 

εξαγορά, αλλά δεν είχε εξοφληθεί, καθώς και οι καταβληθείσες µετά την 

1.1.2010 εισφορές ανά ασφαλιστήριο συµβόλαιο και οι όποιες 

αποχωρήσεις µελών (ασφαλισµένων) είχαν αναφερθεί στην εταιρία. 

Ο τρόπος υπολογισµού πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους του 

κάθε συµβολαίου.  
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Τα οµαδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια που διέθετε η εταιρία την 

26.2.2010, το συνολικό απόθεµα τους και η αναλογία τους στην 

ασφαλιστική τοποθέτηση έχουν ως κάτωθι : 

 

 

 



 

452 

 



 

453 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

 

 Α. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑ∆ΩΝ ΖΩΗΣ 

(Ατοµικά και Οµαδικά ασφαλιστήρια) 

   

 

1. Το ποσό που εµφανίζεται για ένα έκαστο ασφαλισµένο (ανά 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο) είναι αυτό το οποίο όφειλε η εταιρία να έχει 

σχηµατίσει ως «απόθεµα» για ένα έκαστο από αυτούς µε βάση τους 

όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων τους, για τις ζηµιές (απαιτήσεις 

αποζηµίωσης) που της είχαν αναγγείλει. 

Λαµβάνεται υπ’όψιν και εκτιµάται και η λογικά αναµενόµενη 

απαίτηση του ασφαλισµένου, µε βάση την φύση και τις συνέπειες της 

απαίτησης του, έστω και αν δεν έχουν ακόµη υποβληθεί στην εταιρία το 

σύνολο των απαιτουµένων (κατά περίπτωση) νοµιµοποιητικών και 

δικαιολογητικών εγγράφων. 

Αυτονόητο είναι ότι για την καταβολή της αποζηµίωσης ο 

ασφαλιζόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει το σύνολο των κατά 

περίπτωση απαιτουµένων εγγράφων.  

Στις εκκρεµείς αποζηµιώσεις περιλαµβάνονται, ως εκ των ανωτέρω, 

οι καταγεγραµµένες (και εκτιµώµενες) Αναγγελθείσες Απαιτήσεις 
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Αποζηµιώσεων, για τις οποίες η εταιρία όφειλε να έχει σχηµατίσει 

(τεχνικό) απόθεµα. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται και οι 

επιδικασθείσες µε δικαστική Απόφαση απαιτήσεις ασφαλισµένων (για 

οποιαδήποτε αιτία, συµπεριλαµβανοµένης της εξαγοράς του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου τους), εφόσον η αγωγή τους είχε ασκηθεί 

πριν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας. 

Σηµειούται ότι για απαιτήσεις που έχουν επιδικασθεί µε δικαστική 

Απόφαση, η τοκοφορία υπολογίζεται µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης 

(26.2.2010) και δεν συνυπολογίζεται η τυχόν επιδικασθείσα δικαστική 

δαπάνη (κατ’εφαρµογή των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα). 

2. Το αναφερόµενο στους Πίνακες της ανάρτησης, για κάθε 

ασφαλιζόµενο ποσό χαρακτηρίζεται ως : 

α. Αναγνωρισµένη Απαίτηση, εφόσον έχουν προσκοµισθεί και 

ελεγχθεί από την εταιρία τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 

νοµιµοποιητικά έγγραφα, προσδιορίζεται δε και το ποσό το οποίο έχει 

αναγνωρίσει η εταιρία ότι δικαιούται ο ασφαλισµένος, 

β. Εκκρεµής (Εκτιµώµενη) Απαίτηση, εφόσον δεν ακόµη 

προσκοµισθεί ή/και δεν έχει καταστεί δυνατόν να ελεγχθούν από την 

εταιρία τα απαιτούµενα για την οριστικοποίηση ή/και την καταβολή της 

αποζηµίωσης έγγραφα. Ως εκ τούτου το ακριβές ποσό της απαίτησης του 

ασφαλισµένου θα προσδιορισθεί µόνον µετά την προσκόµιση ή/και τον 

τελικό έλεγχο των απαραιτήτων εγγράφων και στοιχείων, δεν θα είναι 

όµως ανώτερο του προσδιορισθέντος ως εκτιµηθέντος ποσού. 
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 Τυχόν επέλευση ασφαλιζοµένου κινδύνου θανάτου, που επήλθε 

µετά την 26.2.2010 (ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρίας) δεν 

περιλαµβάνεται στις εκκρεµείς αποζηµιώσεις, άλλα υπολογίζεται 

µαθηµατικό απόθεµα του ασφαλιστηρίου συµβολαίου την 26.2.2010. 

Εφόσον είτε στην «αναγνωρισµένη» είτε στην «εκτιµώµενη» 

απαίτηση εµφανίζεται σχόλιο «οφειλή προς το νοσοκοµείο», αυτό 

σηµαίνει ότι αναγνωρίζεται ποσό εκκρεµότητας, το οποίο όµως οφείλεται 

κατευθείαν στο Ιδιωτικό/η νοσοκοµείο/κλινική το οποίο είχε παράσχει 

υπηρεσίες στον ασφαλιζόµενο. 

 Το συνολικό απόθεµα των εκκρεµών αποζηµιώσεων ανέρχεται σε 

13.363.154,37 ευρώ και αποτελεί τεχνικό απόθεµα, συµµετέχει δε µε 

ποσοστό 12,05% στα αποθέµατα του Κλάδου Ζωής Ι. 

Εκ του ανωτέρω ποσού, το ποσό των 2.931.096,62 ευρώ αφορά 

εκκαθαρισµένες οφειλές ασφαλισµένων προς φορείς υγείας, τις οποίες 

είχε αναλάβει να καταβάλει η εταιρία, στα πλαίσια των κατά περίπτωση 

ασφαλιστικών συµβάσεων (ατοµικές και οµαδικές ασφαλίσεις). 

Ανα φορέα υγείας (βάσει ΑΦΜ) οι οφειλές είναι οι ακόλουθες : 
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Β. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Το προϊόν υπεραπόδοσης  από την επένδυση των µαθηµατικών 

αποθεµάτων,  του κλάδου Ζωής Ι (µέρισµα),  που αναφέρεται στην 

ανάρτηση, είναι το ποσό που  υπολογίσθηκε στην τελευταία  χρήση 

(31/12/2009)  πριν από την ανάκληση της αδείας της εταιρίας. 

Ο υπολογισµός στηρίχθηκε στα καταγεγραµµένα στοιχεία της βάσης 

δεδοµένων της εταιρίας.  

Το ποσό του µερίσµατος κάθε συµβολαίου αναφέρεται διακριτά στην 

ανάρτηση των στοιχείων του συµβολαίου και δεν προστίθεται στο 

µαθηµατικό απόθεµα 

Το συνολικό απόθεµα των µερισµάτων ανέρχεται σε 1.501.034,59 

ευρώ και αποτελεί τεχνικό απόθεµα, συµµετέχει δε µε ποσοστό 1,35% 

στα αποθέµατα του Κλάδου Ζωής Ι 

 

Γ. ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

Για τα κατωτέρω αναφερόµενα ασφαλιστήρια συµβόλαια, οι 

ασφαλισµένοι κατέβαλαν τα κατά περίπτωση αναφερόµενα ασφάλιστρα, 

για περίοδο κάλυψης (κυρίως) µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας 
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της εταιρίας και δεν έχουν υπολογισθεί στο εµφανίζοµενο για ένα έκαστο 

από αυτούς µαθηµατικό απόθεµα.  

Το συνολικά εισπραχθέν από την εταιρία ποσό είναι περιορισµένο και 

ανέρχεται σε 38.765,43 ευρώ. 

Αναλόγως µε την περαιτέρω τύχη των συγκεκριµένων ασφαλιστηρίων 

συµβολαίων (αναδοχή ή εκκαθάριση) το προαναφερθέν ποσό 

(αντιστοίχως για κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο) θα πρέπει να διατεθεί 

υπέρ των συγκεκριµένων ασφαλισµένων, µε βάση τους όρους κάθε 

συγκεκριµένου ασφαλιστηρίου συµβολαίου.  
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Κατάλογος ασφαλιστηρίων συµβολαίων, ανά κλάδο ασφάλισης, αριθµό 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου, περίοδο κάλυψης και καταβληθέν ποσό. 

Κλάδος Συµβόλαιο 
Περίοδος 

Από 
Περίοδος 

Εως 
Μικτό 
Ποσό 

1 63617 1/2/2010 1/3/2010 35,95 
1 63618 1/2/2010 1/3/2010 35,95 
1 55413 6/2/2010 6/3/2010 51,38 
1 40895 12/12/2009 12/3/2010 328,21 
1 47464 11/1/2010 11/4/2010 397,77 
1 47465 11/1/2010 11/4/2010 472,57 
1 33868 30/12/2009 30/6/2010 421,48 
1 36076 4/2/2010 4/8/2010 503,69 
1 36216 4/2/2010 4/8/2010 443,07 
1 87241 7/2/2010 7/8/2010 410,82 
1 91240 9/2/2010 9/8/2010 432,93 
1 18333 1/2/2010 1/2/2011 108,88 
1 16760 25/2/2010 25/2/2011 105,13 
1 58743 18/1/2010 18/2/2010 48,47 
1 67608 11/2/2010 11/5/2010 106,97 
1 11178 1/9/2009 1/12/2009 954,15 
1 27654 15/12/2009 15/1/2010 35,83 
1 27654 15/1/2010 15/2/2010 35,83 
1 58945 1/12/2009 1/1/2010 48,41 
1 58945 1/1/2010 1/2/2010 48,41 
1 36133 4/1/2010 4/2/2010 98,24 
1 30554 23/1/2010 23/2/2010 97,42 
1 43419 1/2/2010 1/3/2010 68,02 
1 45264 1/2/2010 1/3/2010 54,46 
1 49620 1/2/2010 1/3/2010 102,66 
1 54760 1/2/2010 1/3/2010 51,37 
1 58945 1/2/2010 1/3/2010 48,41 
1 61730 1/2/2010 1/3/2010 35,95 
1 68240 1/2/2010 1/3/2010 72,68 
1 68242 1/2/2010 1/3/2010 72,69 
1 70107 1/2/2010 1/3/2010 35,25 
1 24257 2/2/2010 2/3/2010 101,50 
1 67000 2/2/2010 2/3/2010 34,91 
1 37383 3/2/2010 3/3/2010 72,21 
1 32055 5/2/2010 5/3/2010 72,18 
1 48878 5/2/2010 5/3/2010 42,68 
1 49950 5/2/2010 5/3/2010 51,32 
1 57622 7/2/2010 7/3/2010 96,95 
1 53768 14/2/2010 14/3/2010 51,34 
1 54568 15/2/2010 15/3/2010 51,32 
1 64154 15/2/2010 15/3/2010 35,98 
1 30943 16/2/2010 16/3/2010 145,02 
1 64197 17/2/2010 17/3/2010 37,40 
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Κλάδος Συµβόλαιο 
Περίοδος 

Από 
Περίοδος 

Εως 
Μικτό 
Ποσό 

1 45010 21/2/2010 21/3/2010 163,41 
1 45011 21/2/2010 21/3/2010 272,32 
1 64303 21/2/2010 21/3/2010 36,00 
1 13149 8/2/2010 8/5/2010 98,89 
1 47755 9/2/2010 9/5/2010 392,66 
1 13455 13/2/2010 13/5/2010 4,41 
1 11795 15/2/2010 15/5/2010 128,96 
1 90162 19/2/2010 19/5/2010 257,19 
1 14876 22/2/2010 22/5/2010 278,43 
1 67760 24/2/2010 24/5/2010 106,97 
1 33864 28/2/2010 28/5/2010 129,86 
1 38827 28/2/2010 28/5/2010 159,01 
1 53658 1/2/2010 1/8/2010 264,89 
1 76275 1/2/2010 1/8/2010 625,70 
1 87391 13/2/2010 13/8/2010 570,42 
1 91280 20/2/2010 20/8/2010 158,00 
1 25708 23/2/2010 23/8/2010 207,27 
1 87390 23/2/2010 23/8/2010 567,50 
1 28943 23/2/2010 23/2/2011 142,65 
1 53093 1/1/2010 1/2/2010 51,33 
1 60372 12/1/2010 12/2/2010 48,42 
1 53093 1/2/2010 1/3/2010 51,33 
1 36133 4/2/2010 4/3/2010 98,24 
1 53723 8/2/2010 8/3/2010 51,39 
1 78946 19/2/2010 19/5/2010 202,66 
1 28175 9/2/2010 9/8/2010 322,57 
1 47863 15/2/2010 15/8/2010 499,93 
1 14469 7/2/2010 7/5/2010 180,85 
1 15240 9/2/2010 9/5/2010 93,88 
1 22347 28/2/2010 28/5/2010 234,11 
1 68603 11/10/2009 11/1/2010 230,47 
1 68603 11/1/2010 11/4/2010 230,47 
1 14495 1/12/2009 1/6/2010 980,41 
1 87222 6/2/2010 6/8/2010 554,33 
1 72155 10/7/2009 10/8/2009 52,87 
1 72155 10/8/2009 10/9/2009 52,87 
1 72155 10/9/2009 10/10/2009 52,87 
1 72155 10/10/2009 10/11/2009 52,87 
1 72155 10/11/2009 10/12/2009 52,87 
1 25324 9/2/2010 9/8/2010 780,48 
1 200020 26/2/2010 26/2/2011 29,44 
3 63797 17/1/2010 17/2/2010 85,73 
3 161681 28/12/2009 28/6/2010 195,32 
3 79321 1/11/2009 1/12/2009 80,97 
3 80170 12/1/2010 12/2/2010 152,72 
3 79047 15/1/2010 15/2/2010 24,62 
3 93060 15/1/2010 15/2/2010 162,86 
3 82739 30/1/2010 28/2/2010 123,58 
3 79351 1/2/2010 1/3/2010 59,98 
3 88287 1/2/2010 1/3/2010 39,56 
3 88703 1/2/2010 1/3/2010 90,01 
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Κλάδος Συµβόλαιο 
Περίοδος 

Από 
Περίοδος 

Εως 
Μικτό 
Ποσό 

3 94840 5/2/2010 5/3/2010 102,65 
3 61866 22/2/2010 22/3/2010 47,51 
3 72024 28/2/2010 29/3/2010 65,51 
3 92019 28/2/2010 30/3/2010 39,57 
3 79321 1/12/2009 1/1/2010 78,58 
3 79047 15/2/2010 15/3/2010 23,69 
3 93060 15/2/2010 15/3/2010 158,17 
3 82739 28/2/2010 30/3/2010 119,98 
3 159720 24/11/2009 24/5/2010 299,71 
3 20479 28/2/2010 28/5/2010 183,11 
3 142497 22/12/2009 22/6/2010 375,39 
3 84614 31/12/2009 30/6/2010 429,89 
3 30013 17/2/2010 17/8/2010 202,06 
3 86006 18/2/2010 18/8/2010 337,49 
3 162845 20/2/2010 20/8/2010 338,52 
3 30096 24/2/2010 24/8/2010 212,21 
3 86442 28/2/2010 28/8/2010 220,11 
3 86704 28/2/2010 28/8/2010 220,11 
3 95164 28/2/2010 28/8/2010 225,00 
3 86692 27/2/2010 27/2/2011 440,20 
3 86327 28/2/2010 28/2/2011 900,00 
3 86611 28/2/2010 28/2/2011 450,00 
3 153303 6/2/2010 6/5/2010 95,12 
3 43093 30/1/2010 30/7/2010 202,99 
3 43890 25/2/2010 25/2/2011 673,49 
3 79321 1/1/2010 1/2/2010 76,19 
3 79321 1/2/2010 1/3/2010 73,80 
3 80170 12/2/2010 12/3/2010 147,93 
3 150810 15/12/2009 15/6/2010 150,39 
1 15988 30/12/2009 30/6/2010 720,42 
1 90063 30/1/2010 30/4/2010 233,76 
1 155740 26/2/2010 26/5/2010 291,50 
1 21472 27/2/2010 27/5/2010 130,78 
1 5987 25/1/2010 25/7/2010 61,23 
1 154426 1/2/2010 1/8/2010 389,10 
1 5813 26/2/2010 26/8/2010 31,57 
1 12508 28/2/2010 28/8/2010 210,93 
1 16776 28/2/2010 28/8/2010 99,26 
1 1449 10/2/2010 10/2/2011 210,47 
1 1451 10/2/2010 10/2/2011 256,46 
1 43101 29/1/2010 29/7/2010 33,17 
1 1685 1/1/2010 1/1/2011 161,98 
1 115328 6/2/2010 6/8/2010 73,37 
1 104225 17/2/2010 17/2/2011 138,22 
1 113831 24/2/2010 24/2/2011 137,45 
1 109001 10/2/2010 10/8/2010 1.009,51 
1 81305 1/4/2010 1/7/2010 180,61 
1 11438 1/4/2010 1/10/2011 143,52 
3 88287 1/3/2010 1/12/2010 460,34 
3 88286 1/3/2010 1/1/2011 489,60 
3 61866 22/3/2010 22/4/2010 51,37 
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Κλάδος Συµβόλαιο 
Περίοδος 

Από 
Περίοδος 

Έως 
Μικτό 
Ποσό 

3 74342 1/4/2010 1/2/2011 995,10 
3 72024 29/3/2010 29/4/2010 85,75 
3 88703 1/3/2010 1/11/2010 1.079,99 
3 79351   16,70 
3 93060 15/3/2010 15/11/2010 1.641,83 
3 94840 5/3/2010 5/7/2010 410,60 
3 92019 30/3/2010 30/11/2010 410,43 
3 79047 15/3/2010 15/10/2010 294,39 
3 82739 30/3/2010 30/11/2010 1.260,44 
3 79321 1/3/2010 1/9/2010 641,25 
3 80170   56,38 
3 150810   3,61 
3 98297 27/6/2010 27/12/2010 270,00 
3 604664   645,63 
3 612743   293,47 
3 612743   135,96 
3 605680   135,96 
3 602944   146,74 
3 611891   146,74 
3 60788   41,49 
3 61387   38,43 
3 61388   39,12 
3 61430   154,99 
3 61206   40,31 
3 605769   146,74 
3 608796   146,74 
3 60471   42,24 

   ΣΥΝΟΛΟ 38.765,43 
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ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΤΜΗΜΑ Ι  

Έκθεση του Επόπτη Εκκαθάρισης και του 
Εκκαθαριστή 

της Εταιρίας 

COMMERCIAL VALUE A.A.E  

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 
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Κωνσταντίνος Ηρ. Βλαχογιάννης, Επόπτης Εκκαθάρισης 

Χρήστος Μπάρκας, Εκκαθαριστής 

COMMERCIAL VALUE AAE 

 

 

 

Προς         Μαρούσι, 14/10/2011 

Τον κ. Ιωάννη Παντελίδη 

Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής     Αρ. Πρωτ  1887 

COMMERCIAL VALUE AAE 

 

 

Εν  όψει της  κατάρτισης  του προσωρινού (οριστικού) χαρτοφυλακίου ζωής, αλλά 

και της παράδοσης των στοιχείων που ο Νόμος σας υποχρεώνει  στην Εποπτική 

Αρχή, και κατόπιν του σχετικώς υποβληθέντος προς ημάς αιτήματός σας, 

επαγόμεθα τα εφ’ εξής: 

Α.  Δυνάμει της υπ’ αριθμόν Β.2574/18.12.2009 Υπουργικής Απόφασης, σε 

συνδυασμό με το Ν.3867/2010, στο Μητρώο Ασφαλιστικής Τοποθέτησης 

Ασφαλίσεων Ζωής περιλαμβάνονται : 

 α.  το σύνολο των σε ασφαλιστική τοποθέτηση στοιχείων της επιχείρησης 

που αφορούσαν στις Ασφαλίσεις Ζωής, όπως αυτά εμφαίνοντο στα σχετικά αρχεία 

της Επιχείρησης την ημέρα θέσης της σε εκκαθάριση. 

 β.  το σύνολο των τυχόν πρόσθετων σε ασφαλιστική τοποθέτηση στοιχείων, 

τα οποία προέκυψαν από τον μεταγενέστερο χαρακτηρισμό τους ως τοποθέτηση 

από την ΕΠΕΙΑ κατά την θέση της Επιχείρησης σε εκκαθάριση. 

 γ.  νέα στοιχεία σε ασφαλιστική τοποθέτηση από διαχειριστικές ενέργειες 

στις οποίες έχουν προβεί ο Εκκαθαριστής και ο Επόπτης σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Νόμο. 

 δ.  τη σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία αποτίμηση των ανωτέρω 

στοιχείων. 
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Β.  Επιπρόσθετα και σύμφωνα επίσης με τις ανωτέρω διατάξεις, παραδίδεται: 

 α.  Έκθεση για το συνολικό χρηματικό ποσό που βαρύνει το ενεργητικό του 

Χαρτοφυλακίου για αμοιβή του Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής, μισθοδοσία του 

προσωπικού του και κάλυψη των λοιπών λειτουργικών εξόδων του, καθώς και για 

αναλογία αμοιβής και εξόδων του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή. 

 β.  Κατάλογος με τις λοιπές υποχρεώσεις του Χαρτοφυλακίου που υπάγονται 

στην κοινή εκκαθάριση. 

 γ.  Κατάλογος των εργαζομένων κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας 

της ασφαλιστικής επιχείρησης και του ύψους των αιτούμενων απαιτήσεών τους 

συνοδευόμενη και από αντίστοιχη κατάσταση με το κατά τον Επόπτη εκτιμώμενο 

ύψος των εν λόγω απαιτήσεων. 

Γ.  Μετά τα ανωτέρω  και προκειμένου για την προς υμάς πληρέστερη ενημέρωση 

και παράδοση των στοιχείων παρατίθενται αμέσως κατωτέρω κατά κεφάλαιο και 

ως πιο πάνω συνοπτικώς αναφέρθησαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 
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α. Σύνολο των σε ασφαλιστική τοποθέτηση στοιχείων της επιχείρησης 

που αφορούσαν στις Ασφαλίσεις Ζωής, όπως αυτά εμφαίνοντο στα 

σχετικά αρχεία της Επιχείρησης την ημέρα θέσης της σε εκκαθάριση. 

α.1.  ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Αποτίμηση περιουσίας σύμφωνα με τα Λογιστικά Βιβλία της εταιρείας την 
26.02.2010 και αποτίμηση με τρέχουσες τιμές 30.09.2011. Η αξία των ακινήτων 
είναι εκτίμηση σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές.  

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Αποτίμηση της Περιουσίας σε ασφαλιστική τοποθέτηση με τιμές 26/2/2010 & 

30/9/2011.(Παράρτημα ΙΙΙ). 
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α.2.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ 

Ι.   Ζωής 

 Ι.α.  ΑΚΙΝΗΤΑ 

  

α/α Κατηγορία Διεύθυνση - Τοποθεσία Τετρ. Μ. Εκτίμηση 

1 
1ος Όροφος γραφείων & 12 θέσεις 

στάθμευσης 
Κηφισίας 64 - Μαρούσι 1.004,84 2.261.169,27 

2 1ος & 2ος Όροφος γραφείων 
Μιχαλακοπούλου 35 - 

Αθήνα 
786,00 1.574.672,40 

3 1ος Όροφος γραφείων Πατησίων 343 - Αθήνα 43,00 59.598,00 

4 Οικόπεδο Λαμψάκου 3 - Αθήνα 190,11 652.115,33 

     

    
4.547.555,00 

 

  Ι.β.   ΜΕΤΟΧΕΣ 

Μετοχή Τεμάχια 
Τιμή 

26/2/2010 
Αξία 

26/2/2010 
Τιμή 

30/9/2011 Αξία 30/9/2011 

ASPIS HOLDINGS PLC 7.860.986,00 0,16 1.257.757,76 0 0 

ATHOS DIAMONDS 958.700,00 0,323 309.660,10 0,11 105.457,00 

EUROBANK EFG (KO) 94.020,00     0,93 87.438,60 

ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.  498.305,00 0,59 293.999,95     

NEWSPHONE HELLAS S.A. 102.531,00 0,56 57.417,36 0,35 35.885,85 

T BANK   (ΚΟ)  3.824.949,00 0,8 3.059.959,20 0,04 152.997,96 

UNIVERSAL BANK 68.907,00 0,63 43.411,41   0 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   3.500,00   57.750,00 0,36 1.260,00 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 40.584,00 6,4 259.738,88 0,3 12.175,20 

ΔΕΗ Α.Ε. 88.640,00 11,05 979.472,00 6 531.840,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ  34.218,00 8,23 281.614,14 5,88 201.201,84 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  183.103,00 3,98 728.749,94     

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  183.391,00 1,62 297.093,42 0,28 51.349,48 

ΜΑΪΛΗΣ Μ.Ι.Α.Ε.Β.Ε  49.270,00 0,28 13.795,60 0,1 4.927,00 

ΟΤΕ ΑΕ. 355.500,00 8,56 3.043.080,00 3,2 1.137.600,00 

ΣΙΔΕΝΟΡ  AE (ΚΑ) 10.000,00 3,39 33.900,00 1,92 19.200,00 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 70.750,00 3,82 270.265,00 0,77 54.477,50 

      

   10.987.664,76  2.395.810,43 

 

Σημειώσεις: 

Σε σχέση με την ασφαλιστική τοποθέτηση της 26.02.2010, σημειώθηκαν οι κάτωθι 

μεταβολές: 
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1. Η μετοχή της ADVANTAGE CAPITAL ( πρώην ASPIS HOLDINGS) με απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου διεγράφη από το Χρηματιστήριο Αξιών 

Κύπρου 

2. Έγχαρτος τίτλος της εταιρείας ATHOS DIAMONDS (μη εισηγμένα τεμάχια) 

3. Η μετοχή ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ απορροφήθηκε από την EFG EUROBANK. 

4. Οι μετοχές της Universal Bank ρευστοποιήθηκαν μετά από Δημόσια πρόταση.  Το 

ποσό των €55.125,60 δεσμεύθηκε σε λογαριασμό της ΤΒΑΝΚ, υπέρ του Κλάδου 

Ζωής. 

5. Η Γενική Τράπεζα και η Αγροτική Τράπεζα έκαναν reverse split. 

6. Οι μετοχές της Εμπορικής Τράπεζας ρευστοποιήθηκαν μετά από Δημόσια 

πρόταση.  Το ποσό των €321.616,76 δεσμεύθηκε σε λογαριασμό της Alpha Bank 

υπέρ του Κλάδου Ζωής. 

Ι.γ.  ΟΜΟΛΟΓΑ 

 

Ομόλογο ISIN 
Ονομαστική 

Αξία 
Αξία 

26/2/2010 
Αξία 

30/9/2011 

ALPHA GROUP 18/02, 6%  DE000A0DX3M2 700.000,00 349.482,23 133.000,00 

CREDIT AGRICOLE SA 4/2/2005 6% FR0010161026 1.000.000,00 635.858,33 360.000,00 

AEGON NV 15/7/04 10E NL0000116150 300.000,00 178.799,75 137.670,00 

ALPHA BANK 4.746% PERP.5/3/2003 XS0159153823 1.700.000,00 1.117.890,25 425.000,00 

AXA, 29/10/2049, 4,89%, 46E XS0179060974 620.000,00 447.309,82 283.910,40 

AXA, FRN,2/12/09 XS0181369454 300.000,00 202.033,42 122.400,00 

LANDSBANKI 29/09/2049 4,64% 45Y XS0201251369 50.000,00 275,00 0,00 

ANGLO IRISH 30/09/2010 6% 6E XS0201790317 250.000,00 49.540,00   

EFG BANK 10/11/2004 6,5%  XS0204324890 2.900.000,00 1.406.629,29 1.189.000,00 

PIRAEUS TIER I XS0204397425 50.000,00 28.079,96 50.000,00 

LEHMAN BROS 5/02/20035 6% XS0210433206 1.000.000,00 0,01 0,00 

AXA SA 25/01/2010 6% FLT XS0210434782 1.340.000,00 1.002.124,75 670.000,00 

RABOBANK 9/5/2035 6% XS0217518397 1.000.000,00 958.343,38 783.400,00 

LEHMAN BROS 09/49 5,125 FIX XS0229269856 300.000,00 0,01 0,00 

     

  11.510.000,00 6.376.366,20 4.154.380,40 

 

Σημείωση:  Σε σχέση με την ασφαλιστική τοποθέτηση της 26.02.2010 η μόνη 

αλλαγή αφορά την αναγκαστική λήξη και ρευστοποίηση του ομολόγου 

ΑNGLOIRISH. 
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I.δ.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Τράπεζα Ποσό 26/2/2010 Ποσό 30/09/2011 

TBANK 8.357.106,79 8.004.246,85 

EUROBANK ΕFG Cyprus Ltd 21.000.000,00 22.164.203,05 

ALPHA BANK 38.850,78 360.467,54 

Καταθέσεις Ζωής προς Δέσμευση   41.037,88 

   

 29.395.957,57 30.569.955,32 
Σημειώσεις: 

Σε σχέση με την ασφαλιστική τοποθέτηση της 26.02.2010 σημειώθηκαν τα εξής:  

Ποσό ύψους 1.930.821,82€ αποδεσμεύτηκε από την ΤΒΑΝΚ για την ικανοποίηση 

του προνομίου των εργαζομένων. 

 

ΙΙ.  DAF 

II.α.  ΜΕΤΟΧΕΣ 

Μετοχή Τεμάχια 
Τιμή 

26/2/2010 
Αξία 

26/2/2010 
Τιμή 

30/9/2011 
Αξία 30/9/2011 

ASPIS HOLDINGS PLC 50.000 0,16 8.000,00 0,00 0,00 

LEDA INVEST.PUBLIC CO. 116.154 0,36 41.815,44 0,00 0,00 

T BANK   (ΚΟ)  18.979 0,80 15.183,20 0,04 607,33 

ΜΑΪΛΗΣ Μ.Ι.Α.Ε.Β.Ε (ΚO) 36.500 0,28 10.220,00 0,10 1.022,00 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 5.000 3,82 19.100,00 0,77 14.707,00 

      

   94.318,64  16.336,33 

 

Σημειώσεις: 

Σε σχέση με την ασφαλιστική τοποθέτηση της 26.02.2010 σημειώθηκαν τα εξής:  

Οι μετοχές των εταιριών LEDA INVESTMENTS και ADVANTAGE CAPITAL (πρώην 

ASPIS HOLDINGS) με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 

διεγράφησαν από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 
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ΙΙ.β.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Τράπεζα Ποσό 26/2/2010 Ποσό 30/9/2011 

TBANK 570.000,00 624.174,82 

   

 570.000,00 624.174,82 

III. UNIT LINKED 

Μετοχή Τεμάχια 
Τιμή 

26/2/2010 
Αξία 26/2/2010 

Τιμή 
30/9/2011 

Αξία 
30/9/2011 

Unit Linked 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  5.000,00 1,62 8.100,00 0,28 1.400,00 CV ASSET VALUE 

ASPIS HOLDINGS PLC 817.995,00 0,16 130.879,20 0,00 0,00 CV ASSET VALUE 

LASER INVESTMENTS 1.335.000,00 0,13 173.550,00 0,14 186.900,00 CV ASSET VALUE 

OPTIONS CASSOULIDES 2.348.954,00 0,10 234.895,40 0,02 46.979,08 CV ASSET VALUE 

A.L. PROCHOICE PLC 7.816.666,00 0,04 312.666,64 0,01 78.166,66 CV ASSET VALUE 

T BANK   (ΚΟ)  9.371.348,00 0,80 7.497.078,40 0,04 374.853,92 CV ASSET VALUE 

LEDA INVESTMENTS 11.225.019,00 0,36 4.041.006,84 0,00 0,00 CV ASSET VALUE 

UNILEVER NV Com 162,00 22,13 3.584,25 23,60 3.822,39 CV CASH BACK  

ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 56.728,00 0,59 33.469,52     CV CASH BACK  

EUROBANK EFG 10.703,00     0,93 9.953,79 CV CASH BACK  

T BANK   (ΚΟ)  194.936,00 0,80 155.948,80 0,04 7.797,44 CV INV. BOND  

ATHOS DIAMONDS 1.334.856,00 0,32 431.158,49 0,11 146.834,16 CV INV. BOND  

T BANK   (ΚΟ)  651.666,00 0,80 521.332,80 0,04 26.066,64 CV INV. BOND PLUS 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.000,00 1,62 8.100,00 0,28 1.400,00 CV INV. PLUS 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER 5.500,00 4,90 26.950,00 4,67 25.685,00 CV INV. PLUS 

ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 36.399,00 0,59 21.475,41     CV INV. PLUS 

EUROBANK EFG 6.867,00     0,93 6.386,31 CV INV. PLUS 

LEDA INVESTMENTS 399.301 0,36 143.748,36 0,00 0,00 CV INV. PLUS 

T BANK   (ΚΟ)  413.916 0,80 331.132,80 0,04 16.556,64 CV INV. PLUS 

REVOIL Α.Ε.Ε.Π. 15.000,00 0,96 14.400,00 0,58 8.700,00 CV ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΑΒΑΞ ΑΕ.  21.377,00 1,99 42.540,23 0,73 15.605,21 CV ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 29.200,00 0,75 21.900,00 0,19 5.548,00 CV ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΜΑΪΛΗΣ Μ.Ι.Α.Ε.Β.Ε 

(ΚO) 80.000,00 0,28 22.400,00 0,10 8.000,00 CV ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ 45.000,00 0,92 41.400,00 0,46 20.700,00 CV ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

HELESI 116.954,00 0,23 27.016,37 0,05 5.379,88 CV ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  119.000,00 1,62 192.780,00 0,28 33.320,00 CV ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

LEDA INVESTMENTS 128.399,00 0,36 46.223,64 0,00 0,00 CV ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

GLOBO PLC 883.642,00 0,13 112.487,63 0,19 168.886,61 CV ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

T BANK   (ΚΟ)  912.080,00 0,80 729.664,00 0,04 36.483,20 CV ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

AISI 1.250.000,00 0,04 49.375,00 0,75 9.375,18 CV ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ATHOS DIAMONDS 2.232.572,00 0,32 721.120,76 0,11 245.582,92 CV ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

STARIO INVESTMENT  4.700.000,00 0,19 893.000,00 0,01 47.000,00 CV ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
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III.α.   ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Σημείωσεις  επί των μετοχών: 

Σε σχέση με την ασφαλιστική τοποθέτηση της 26.2.2010, σημειώθηκαν οι 

κάτωθι μεταβολές: 

1. Η ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ απορροφήθηκε από την EFG EUROBANK 

2. Οι μετοχές της LEDA INVESTMENTS και ADVANTAGE CAPITAL (πρώην 

ASPIS HOLDINGS) με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 

διεγράφησαν από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

 

ΙΙΙ.β. ΟΜΟΛΟΓΑ 

Ομόλογο ISIN 
Ονομαστική 

Αξία 
Αξία 

26/2/2010 
Αξία 

30/9/2011 

DZ BANK CAPITAL 11/11/08 FRN DE0009078337 500.000,00 336.158,54 282.500,00 

ALITALIA 7,5% 22/07/10 8E FIX IT0003331888 199.997,34 43.643,26   

REPUBLIC OF ITALY IT0004662356 120.000,00   74.753,20 

IFSS SKADEFORSAKRI SUB PERP,30/03/11,FIX XS0126933620 50.000,00 53.108,73   

ALPHA GROUP, PERPETUAL, FRN XS0159153823 340.000,00 223.578,06 124.753,20 

COFINOGA 15/01/04, FRN XS0182774256 410.000,00 197.103,40 257.480,00 

ANGLO IRISH BANK 30/09/04 PERP FRN XS0201790317 50.000,00 9.908,00 0,00 

EUROBANK TIER1 PERP FRN XS0204324890 100.000,00 48.504,46 41.000,00 

ΠΕΙΡAΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 27/10/04 FRN PERP XS0204397425 50.000,00 28.079,96 50.000,00 

LANDSBANKI, 21/3/2006, FRN XS0208211911 150.000,00 0,00 0,00 

LEHMAN 15/02/05,FIX XS0210433206 170.000,00 0,00 0,00 

ASPIS FINANCE 2/10/05 XS0211271597 200.000,00 140.294,31 202.500,00 

PEMEX 4,875% 24/02/25 FIX XS0213101073 200.000,00 177.910,11 179.840,00 

BANK OF ATTICA, 24/03/15 FRN XS0215582148 700.000,00 653.374,40 706.650,00 

EGNATIA FINANCE 4/05/05 FRN XS0217928026 120.000,00 112.329,43   

JP MORGAN FRN 01.03.16 XS0243023859 250.000,00 222.289,06 244.662,66 

PROCREDIT BANK 6% 22/03/12 FIX XS0290385896 500.000,00 475.527,40 500.000,00 

KAUPTHING BANK HF 6,75% MTN PERP XS0308636157 500.000,00 25.056,25 0,00 

     

  4.609.997,34 2.746.865,36 2.664.139,06 

 

Σημειώσεις: 

ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 36.399,00 0,59 21.475,41     CV ΕΛΛ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

EUROBANK EFG 6.867,00     0,93 6.386,31 CV ΕΛΛ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

T BANK   (ΚΟ)  632.500 0,80 506.000,00 0,04 25.300,00 CV ΕΛΛ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

LEDA INVESTMENTS 128.399,00 0,36 46.223,64 0,00 0,00 CV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 

T BANK   (ΚΟ)  550.000 0,80 440.000,00 0,04 22.000,00 CV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 

ATHOS DIAMONDS 2.232.572,00 0,32 721.120,76 0,11 245.582,92 CV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 

       

   18.724.204,34  1.836.652,26  
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Σε σχέση με την ασφαλιστική τοποθέτηση της 26.02.2010, σημειώθηκαν οι 

κάτωθι μεταβολές: 

1. Το ομόλογο της ALITALIA αντικαταστάθηκε με Ομόλογο του Ιταλικού 

Δημοσίου. 

2. Τα ομόλογα της EGNATIA BANK και IF SKADEROFSKI έληξαν στις 

04.05.2010 και 30.03.2011 και οι αντίστοιχες ονομαστικές αξίες 

(€120.000 και €50.000 πιστώθηκαν στους αντίστοιχους λογαριασμούς. 

3. Αναγκαστική λήξη και ρευστοποίηση του ομολόγου ANGLOIRISH. 

4. Τα ομόλογα της LANDSBANSKI, LEHMAN και KALIPTHING BANK είναι σε 

διαδικασία εγγραφής απαιτήσεων. 

ΙΙΙ.γ.  ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Αμοιβαία Κεφάλαια Μερίδια Αξία 26/2/2010 Αξία 30/9/2011 

ABERDEEN GLOBAL Asia Pacific Equity (GBP) 12.756,2751 489.988,43 478.371,66 

ABERDEEN GLOBAL Chinese Equity Fund (GBP) 157.738,1080 2.138.043,14 2.364.297,03 

ABERDEEN GLOBAL European Equity (Ex UK) Fund (GBP) 156.283,4890 1.143.196,08 1.150.508,99 

ABERDEEN GLOBAL High Yield Bond Fund (GBP) 530.815,9888 633.090,39 586.767,11 

ABERDEEN GLOBAL Technology Fund (GBP) 496.731,2853 1.007.150,92 1.157.788,26 

ABERDEEN GLOBAL U.K. Equity Fund income (GBP) 13.782,6404 192.229,07 213.116,13 

ABERDEEN GLOBAL World Bond Fund Income (GBP) 531.869,6353 989.145,26 939.279,39 

AVIVA INVESTORS American Equity (USD) 121.388,7751 382.316,50 404.853,99 

AVIVA INVESTORS Global Equity Fund (USD) 38.332,8633 92.877,38 93.079,89 

AVIVA INVESTORS Japanese Equity Fund (JPY) 282.373,9731 149.865,13 154.857,07 

HSBC Εισοδήματος Ομολογιών Εσ. 3.588,8910 26.544,16 18.989,25 

MARFIN Absolute Return Μικτό Εξ. 14.804,1650 40.145,93 32.899,74 

MARFIN Income Ομολογιακό Εξ. 60.964,7980 173.828,93 153.541,67 

MARFIN Ολυμπία Μετοχικό Εσ. 9.840,1460 119.781,15 52.137,23 

ΑΑΑΒ Α/Κ Εισοδήματος & Ομολογιών Εσ. 460,2040 2.235,67 1.661,29 

ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγμένων Μετοχών Εσ. 1.165,1299 2.980,29 1.406,43 

ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσ. 2.366,8154 12.937,96 6.799,15 

    

  7.596.356,39 7.810.354,29 
 

 

 

    

 

ΙΙΙ. δ.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
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Τράπεζα Ποσό 26/2/2010 Ποσό 30/9/2011 

TBANK 2.653.002,72 3.287.571,98 

MARFIN POPULAR BANK Cyprus 21.565.849,33 22.375.199,91 

SOCIETE GENERAL 192.455,96 194.149,78 

HSBC 145,81 145,81 

   

 24.411.453,8200 25.857.067,4835 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα  πιο πάνω 
στοιχεία που αποτελούν α) την  Ασφαλιστική Τοποθέτηση του Κλάδου Ζωής, 
κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας και β) 
τις αποτιμήσεις της περιουσίας κατά την 30.09.2011. 

 

 

 

 

 

 

β. Σύνολο των τυχόν πρόσθετων σε ασφαλιστική τοποθέτηση 

στοιχείων, τα οποία προέκυψαν από τον μεταγενέστερο 
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χαρακτηρισμό τους ως τοποθέτηση από την ΕΠΕΙΑ κατά την θέση της 

Επιχείρησης σε εκκαθάριση  

Περιουσία πέραν της ασφαλιστικής τοποθέτησης (Ελεύθερη) 

 

α/α Κατηγορία  
Ισοζύγιο 

26/2/2010 
Αντικειμενική 

Αξία 

Εκτίμηση 
Άρθρο 9 του 
ν.2190/1920 

Παρατηρήσεις 

1 Ακίνητα         

  
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 60 & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 11528 

ΑΘΗΝΑ 14.466.198,56 8.075.604,97 6.900.000,00  Υποθήκη 

  Οικόπεδο Λ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 88Α 11528 ΑΘΗΝΑ 5.000.000,00 3.736.337,80 5.200.000,00  Υποθήκη 

  Οικόπεδο ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΘΕΣΗ "ΜΑΖΙ" 6.000,00 7.020,00 8.500,00 Αντικειμενική Αξία 

  Οικόπεδο ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΘΕΣΗ "ΝΤΟΥΣΑ" Ν. ΜΙΔΕΑΣ 2.000,00 2.340,00 3.000,00 Αντικειμενική Αξία 

  Οικόπεδο ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 5.806,00 4.343,47 5.850,00 Αντικειμενική Αξία 

  Οικόπεδο ΚΕΔΑΡΕΣ ΠΑΦΟΥ ΚΥΠΡΟΣ 2.090.000,00 36.900,00   

Εκτίμηση 

Κτηματολογίου & 

Χωρομετρίας Κύπρου 

  Οικόπεδο FRUMUSANI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ  24.000.000,00 1.385.597,00   Αξία Συμβολαίων 

  Οικόπεδο AXINTELLE, ROYMANIA 0,00 400.000,00   Αξία Συμβολαίων 

            

2 Ρευστά Διαθέσιμα 
Ισοζύγιο 

26/2/2010 
Αξία 

30/9/2011     

  Ταμείο 13.314,33 15.927,26     

  Καταθέσεις Όψεος & Προθεσμίας  7.811.745,70 6.089.746,66     

            

3 Έπιπλα & Κινητός Εξοπλισμός 452.757,03 150.159,42   Πραγματογνώμονες 

            

4 Χρεόγραφα 40.345,48 31.961,10   

NEXUS EUROLINK υπό 

εκκ. 

            

5 Απαιτήσεις από τρίτους          

  
Aspis Real Estate 350.000,00 300.000,00   

Ιδιωτικό συμφωνητικό 

16.3.2011 

  Εμπορικό Δικαστήριο στη Ζυρίχη 0,00 165.000,00   Επιστολή 3/5/2011 

  Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης 926.985,39 600.000,00   Εκτίμηση 

            

6 Ενδοομιλικές Απαιτήσεις         

  ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ -ADVANTAGE CAPITAL 47.828.211,77       

  ASPIS CAPITAL 969.400,00       

  ASPIS HOLDINGS (ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ) 721.481,18       

  ASPIS ΟΜΙΛΟΣ ΑΕ (ΟΜΟΛΟΓΟ) 226.157,10       

  ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (ΔΟΣΟΛΗΠΤ.ΕΝΟΙΚΙΩΝ) 205.614,47       

  ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ 161.069,44       

  ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ 32.441,61       

            

7 Hestiun Europe Ltd 14.967.881,04       
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8 Λοιπές Απαιτήσεις         

  ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 768.835,13       

  AXA (ΠΡΩΗΝ NORDSTERN ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) 216.764,43       

  GOTHAER 137.221,84       

  AXA ASSICURAZIONI 86.659,73       

  ROYALE BELGE 50.239,47       

  A X A    PARIS 37.160,64       

  COLONIA  HUNGARY 28.928,04       

  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 25.808,75       

  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 18.830,84       

  Δ.ΑΘΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ενοίκια) 9.324,00       

            

      

  121.657.181,97 21.000.937,68   

 

   

Στον κατωτέρω Πίνακα παρατίθενται οι Χρεώστες ασφαλίστρων την 26/2/2010. 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ COMMERCIAL VALUE 26/02/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  (λογ.30) 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΛ ΖΩΗΣ   

& U.L.                                                                                       21.113.528,70    

μειον:ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΧΡ.κλ ΖΩΗΣ+UL -                                                                                    14.133.479,53    

Σύνολο                                                                                         6.980.049,17    

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ    

ΚΛΑΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛ ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ (19)                                                                                       24.480.975,31    

μειον:ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΧΡ. Γ.ΚΛ. -                                                                                       6.034.186,41    

Σύνολο                                                                                       18.446.788,90    

    

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑ   

ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ                                                                                            311.844,36    

    

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 30 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ                                                                                       25.738.682,43    

  

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις επί των Χρεωστών Ασφαλίστρων 

Α.  Ο λογαριασμός «Χρεώστες Ασφαλίστρων»  μεταβάλλεται συνεχώς καθότι οι 

διαδικασίες εκκαθάρισης είναι σε εξέλιξη, δεδομένου ότι στην περίπτωση που 

καταβληθούν  ή στην περίπτωση που προκύψουν μετ’ αναγγελία ακυρώσεις 

συμβολαίων θα έχουν άμεση επιρροή στους λογαριασμούς Συνεργατών οι οποίοι 

θα πρέπει να πιστωθούν.       
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Β.   Από τη εκκαθάριση έχει εισπραχθεί από Χρεώστες Ασφαλίστρων των Γενικών 

Κλάδων, το ποσό των € 885.978,62 . 

Επίσης για συμβόλαια Κλάδου Ζωής έχουν εισπραχθεί €43.000,78 

Τα παραπάνω ποσά , των Κλάδων Ζωής καθώς και των Γενικών Κλάδων έχουν 

πιστωθεί στους λογαριασμούς των συνεργατών, με αποτέλεσμα να μειωθεί η 

απαίτηση.  

 

Παρατηρήσεις επί της  παραγράφου β «Περιουσία πέραν της ασφαλιστικής 
τοποθέτησης (Ελεύθερη)»: 

1.  α. Η αναφερόμενη αξία των εντός Ελλάδος ακινήτων στην στήλη (α) 

είναι η αντικειμενική ενώ στην στήλη (β) η εκτίμηση της Επιτροπής του άρθρου 9  

του Ν.2190/1920 του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

  β. Η πραγματική αξία αποτίμησης είναι δυνατόν να υπολογισθεί σε 

ποσό ανερχόμενο ποσοστιαία 20-30% πλέον της ως άνω αναφερόμενης 

αντικειμενικής.  Τούτο καθόσον καθορίζεται από τις συνθήκες της αγοράς που 

επικρατούν κάθε φορά.. 

  γ.  Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση της Επιτροπής του άρθρου 9 του 

Ν.2190/1920 κατά περίπτωση μπορεί να διαφέρει από την πραγματική 

αντικειμενική ή και εμπορική αξία καθόσον εξαρτάται από κάθε ακίνητο χωριστά 

και την νομική ίσως αυτού κατάσταση (π.χ. διαίρεση σε κατ’ ορόφους ιδιοκτησίες ή 

κάθετη κλπ.) 

         δ.  Η αναφερόμενη αξία των ακινήτων εκτός Ελλάδος είναι σύμφωνα  

με τα κατά τόπους ισχύοντα όσον αφορά στις εκτιμήσεις των ακινήτων. 

2. Η αναφορά σε ρευστά διαθέσιμα περιλαμβάνει και κάθε είδους πρόσοδο από την 

θέση της εταιρίας σε εκκαθάριση και εντεύθεν. 

3.  Ως προς τα έπιπλα και  τον κινητό εξοπλισμό επισημαίνεται ότι οι αρχικές 

εκτιμήσεις  των πραγματογνωμόνων που πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την 

ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας, οδήγησαν σε μείωση της αρχικής 

υπολογισθείσης αξίας κατά 30%, λόγω των συνθηκών της αγοράς που διαρκώς 

μεταβάλλονται αλλά και της απομείωσης της αξίας λόγω παλαιότητας και φθοράς. 

4.  Στις Απαιτήσεις από Τρίτους αναφέρεται η απαίτηση από την εταιρία Aspis Real 

Estate η οποία προέβη σε ρύθμιση της οφειλής της με βάση το Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό της 16.3.2011 με τμηματικές καταβολές, οι οποίες τηρούνται 

5.  Στις Απαιτήσεις από Τρίτους αναφέρεται επίσης απαίτηση από το Εμπορικό 

Δικαστήριο της Ζυρίχης στο οποίο είχε σταλεί το ποσό των €314.336,29 ως 

προκαταβολή-εγγύηση για την εκδίκαση της υπόθεσης διεκδίκησης από την εταιρία 

Hestiun Europe Ltd, ποσού €13.000.000.  Η επιστροφή του ποσού των €165.000 
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αφορά το υπόλοιπο αφού αφαιρέθηκαν τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την 

σχετικώς εκδοθείσα δικαστική απόφαση. 

6.  Η τιμή των μετοχών είναι σύμφωνη με τις αποτιμήσεις του Θεματοφύλακα με 

ημερομηνία 30.9.2011. 

7.  Έχουν υπολογισθεί με μηδενική αξία οι μετοχές των εταιριών Aspis Holdings Plc ( 

νυν Advantage Capital Holdings) και Leda Investments λόγω διαγραφής τους από το 

Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου. 

 

Παρατηρήσεις επί των μη χαρακτηρισθέντων ακινήτων: 

1. Βασιλίσσης Σοφίας 88Α: το οικόπεδο αυτό, αγοράσθηκε με το υπ’ αριθμόν 

2633 της 19/12/2006 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο έναντι τιμήματος 

5.000.000,00 €. Είναι όμορο με αυτό της Λαμψάκου 3 , το οποίο είναι 

δεσμευμένο υπέρ του Κλάδου Ζωής και έχει εκδοθεί η με αρ. 130/2009 

Άδεια ανέγερσης πολυώροφου κτιρίου γραφείων επί των οικοπέδων αυτών. 

Για την αγορά του οικοπέδου η Commercial Value είχε εκδώσει  

εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ύψους 5.000.000,00€ το οποίο κάλυψε 

εξολοκλήρου η EFG Eurobank.  Για την εξασφάλιση της απαιτήσεως 

ενέγραφη 1η υποθήκη στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών ποσού για 

5.000.000,00€ στο ακίνητο επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 88Α και 2η 

υποθήκη ποσού 1.500.000,00€ στο ακίνητο επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 

60. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο, κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας 

λειτουργίας της εταιρείας, ήταν 3.750.000,00€. Ο Ομολογιούχος προέβη σε 

αναγγελία απαίτησης στις 29/12/2010 για το ποσό των 3.811.657,37€ 
(ανεξόφλητο κεφάλαιο πλέον τόκων).   

2. Βασιλίσσης Σοφίας 60: Το ακίνητο αγοράσθηκε με το υπ' αριθμ. 5235 της 

23/1/2006 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο έναντι τιμήματος 15.150.000,00€. 

Για την εξόφληση του ακινήτου η εταιρία  εξέδωσε εξασφαλισμένο 

ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού 10.000.000,00€,  το οποίο κάλυψε 

εξολοκλήρου η Τράπεζα Πειραιώς. Για την εξασφάλιση της απαιτήσεως του 

Ομολογιούχου έγινε εγγραφή υποθήκης στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών 

ποσού 13.000.000,00€ στο εν λόγω ακίνητο. Στη συνέχεια στις 1/8/2007 

έγινε πράξη αλλαγής του Ομολογιούχου από την Τράπεζα Πειραιώς στην 

γερμανική τράπεζα EUROHYPO AG. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο, την 

ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας, ήταν 

8.850.000,00€. Ο Ομολογιούχος μέσω του δικηγόρου του προέβη σε 

αναγγελία απαίτησης στις 23/12/2010 για το ποσό των 9.988.891,58€ 
(ανεξόφλητο κεφάλαιο και ληξιπρόθεσμη δόση με τόκους).  
  

Επί των δύο πιο πάνω ακινήτων, ανακύπτει σημαντικό νομικό ζήτημα και 

αμφισβήτηση εν προκειμένω συνιστάμενα στο ερώτημα της διατήρησης των 

ατομικών δικαιωμάτων των ενέγγυων πιστωτών και της προνομιακής ή μη 

ικανοποίησης αυτών, δεδομένου  ότι αφ’ ενός τούτο δεν ρυθμίζεται ειδικώς 
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από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης και αφ’ 

ετέρου καθ’ όσον ο θεσμός της ασφαλιστικής εκκαθάρισης ως θεσμός 

συλλογικής διαδικασίας είναι συγγενικός της πτώχευσης και με το άρθρο 

179 του Πτωχευτικού Κώδικα οι ρυθμίσεις της πτωχεύσεως εφαρμόζονται 

συμπληρωματικά και επί εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων.  Το 

ζήτημα μάλιστα επιτείνεται και από το γεγονός ότι οι απαιτήσεις των 

ενέγγυων πιστωτών επιβαρύνονται με τόκους και έξοδα. 

3. Axintelle:  Πρόκειται για 790 οικόπεδα συνολικής έκτασης περίπου 410.000 

τ.μ. στο Αxintelle της Ρουμανίας, τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα της 

εταιρίας με βάση την με αριθμό 1843/19 Οκτωβρίου 2009 Σύμβαση 

αγοραπωλησίας μεταξύ ΧΕRXES PROPERTIES SRL και COMMERCIAL VALUE 

S.A. Αθήνα – Υποκατάστημα Βουκουρεστίου, έναντι 400.000€,.  Οι εκτιμήσεις 

που αφορούσαν στα αγροτεμάχια αυτά ήταν α) από την εταιρία Real Tech 

Services ύψους 18.406.000€ και β) από την εταιρία Parker Lewis ύψους 

18.220.000€.  Από τα έγγραφα που υπάρχουν στην εταιρία φαίνεται ότι το 

τελικό ποσό της αγοραπωλησίας που αφορούσε αγορά των μετοχών της 

εταιρίας Cloverland, της οποίας μόνο περιουσιακό στοιχείο ήταν τα 

αγροτεμάχια στη Ρουμανία ιδιοκτησίας της θυγατρικής της Xerxes, ανήλθε 

σε 18.400.000€.  To ποσό αυτό ήταν μέρος του ποσού που είχε μεταφερθεί 

σταδιακά και με διάφορες αιτιολογίες με εμβάσματα στην Aspis Holdings, 

χωρίς όμως να γίνει αντίστοιχη εγγραφή στον Λογαριασμό 11 των Βιβλίων 

της εταιρίας, του νέου αυτού περιουσιακού στοιχείου.   

   

Η Εκκαθάριση, μέσω της συνεργαζόμενης δικηγορικής εταιρίας στη 

Ρουμανία, διαπίστωσε ότι : 

Τα 790 οικόπεδα στο Axintelle, αναφέρονται στο Κτηματολόγιο της 

Ρουμανίας, ως ιδιοκτησία του υποκαταστήματος  της Commercial Value στο 

Βουκουρέστι.  

1. Η  αξία των εν λόγω οικοπέδων πρέπει να θεωρηθεί ως η 

αναγραφόμενη στους τίτλους ιδιοκτησίας ήτοι 400.000€. 

2. Για τις συναλλαγές αυτές δεν υπάρχει απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρίας.  

3. Τα εν λόγω οικόπεδα δεν αναφέρονται στα Βιβλία της εταιρίας στην 

Ελλάδα ως περιουσιακά της στοιχεία. Οι σχετικές πράξεις φαίνεται 

ότι πραγματοποιήθηκαν από το κατάστημα της Εταιρίας στην 

Ρουμανία. Έλεγχος των σχετικών εγγραφών δεν έχει 

πραγματοποιηθεί.  

4. Το  αντίτιμο της αγοράς των οικοπέδων, ήτοι 18.400.000€, ενώ 

αφορούσε αγορά μετοχών της εταιρίας Cloverland, ουδέποτε 

καταχωρήθηκε στα Βιβλία της εταιρίας. 

5. Το ποσό των €18.400.000 είχε μεταφερθεί εις πίστωση του 

Λογαριασμού της Aspis Holdings στην οποία είχαν διαβιβαστεί 

εμβάσματα με διάφορες αιτιολογίες (έναντι αγοράς ακινήτου, έναντι 

αγοράς μετοχών, έναντι λογαριασμού κ. α). 
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• Frumusani: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Commercial Value 

της 9ης Ιουνίου 2008,  πραγματοποιήθηκε αγορά 243.551,78 μ² έκτασης στο 

Frumusani της Ρουμανίας, αντί 24.000.000€, μέσω της Aspis Holdings,  στην 

οποία είχαν σταδιακά σταλεί εμβάσματα αυτού του ύψους με διάφορες 

αιτιολογίες (έναντι αγοράς ακινήτου, έναντι αγοράς μετοχών, έναντι 

λογαριασμού κ. α).   

 

Ο νομικός έλεγχος  του θέματος ανατέθηκε από την Εκκαθάριση σε 

δικηγορική εταιρία στη Ρουμανία, οι γενικές διαπιστώσεις της οποίας ήταν:  

1- το έγγραφο επί τη βάσει του οποίου είχε γίνει η εγγραφή στα Βιβλία 

της εταιρίας ήταν το Συμφωνητικό Αγοράς  (Ρουμανιστί Conventie), 

με αριθμό 356 της 19ης Ιουνίου 2008, στο οποίο αναφερόταν η 

συνολική αξία της έκτασης, ήτοι 24.000.000€, και όχι οριστικό 

συμβόλαιο.  

2- Από την Εκκαθάριση εντοπίστηκε η με αρ. 1594 Πράξη Επικύρωσης 

της  Σύμβασης πώλησης-αγοράς γεωτεμαχίων μεταξύ των εταιριών 

Mapamond Real Estate Srl και Commercial Value S.A.- Υποκατάστημα 

Βουκουρεστίου με ημερομηνία  14 Οκτωβρίου 2009,  που αφορά την 

ίδια έκταση  όπου αναφέρεται το τίμημα αγοράς των ανωτέρω 

οικοπέδων το οποίο ανέρχεται σε 1.385.597 €.   

3- Η Ρουμανική Δικηγορική εταιρία επιβεβαίωσε ότι με την με αρ. 

1594/14/10/09 σύμβαση αγοραπωλησίας πιστοποιείται το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης καθώς και η αξία της και ότι τα 

εν λόγω οικόπεδα αναφέρονται στο Κτηματολόγιο της Ρουμανίας ως 

ιδιοκτησία του υποκαταστήματος  της Commercial Value στο 

Βουκουρέστι. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου προς την 

Επ.Ε.Ι.Α. με επιστολή της 24 Σεπτεμβρίου 2009 παρέχει πληροφορίες όσον 

αφορά στην αξία των ακινήτων στη Ρουμανία την οποία εκτιμά στο ποσό 

των 1.235.000 € στην «καλύτερη περίπτωση» που η γη θα χρησιμοποιείτο ως 

οικιστική.  

4. Κέδαρες:  Σύμφωνα με τα Βιβλία της εταιρίας, η αναφερόμενη ως αξία της 

έκτασης στις Κέδαρες της Κύπρου είναι 2.090.00€.  Σύμφωνα με την  από 

16.02.2011 εκτίμηση που ανέλαβε για λογαριασμό της Εκκαθάρισης, η 

εταιρία XENIOS STEPHANOU & associates, Property Consultants & Valuers 

Ltd. καθ’ υπόδειξη του συνεργαζόμενου Δικηγορικού Γραφείου της Κύπρου, 

η αξία της εν λόγω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 34.000€. Σύμφωνα με 

εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου & Χωρομετρίας Κύπρου που διεξήγε 

για λογαριασμό της Εφόρου Ασφαλίσεων Κύπρου κατόπιν  του από 

07.01.2010 αιτήματος της ΕΠ.Ε.Ι.Α  και η οποία κοινοποιήθηκε στην 

Εκκαθάριση  με την με Α.Π 757/09.05.2001 επιστολή της Τραπέζης Ελλάδος, 

η αξία των οικοπέδων ανέρχεται σε € 34.000 . 
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Παρατήρηση σε σχέση με τις αναγγελίες  

Οι καταγραφείσες απαιτήσεις επισημαίνεται ότι είναι αυτές που εμφανίζονται στο 

Λογιστικά Βιβλία.  Τούτο καθ’ όσον τονίζεται μετ’ επιτάσεως ότι οι εργασίες 

εκκαθάρισης εξελίσσονται και εξακολουθούν να αναγγέλονται διαφόρων ειδών 

απαιτήσεις τρίτων.  Κατά συνέπεια τα άνω στοιχεία είναι πλέον η βέβαιον ότι στην 

πορεία θα μεταβληθούν. 

 

 

γ. Νέα στοιχεία σε ασφαλιστική τοποθέτηση από διαχειριστικές 

ενέργειες μετά την θέση της εταιρίας σε εκκαθάριση 

 

α) Εκκαθαριστικές πράξεις στις οποίες προέβησαν ο εκκαθαριστής και ο επόπτης 
εκκαθάρισης λόγω υποχρεωτικών ή προαιρετικών δημόσιων προτάσεων Το 
προϊόν της μεταβολής κατατέθηκε σε δεσμευμένους σε ασφαλιστική τοποθέτηση 
τραπεζικούς λογαριασμούς. 
 
 
 

Ημερομηνία Απόφαση ΤτΕ Κλάδος 
Είδος 

Χρεογράφου 
Μεταβολή Χρεόγραφο Τεμάχια Αξία 

16/6/2011   AYTOKINHTA 

Δικαιώματα 

Μτχ Πώληση Αγροτική Τρ   394,69 

5/8/2011 4/7/10-02-2011 AYTOKINHTA Mετοχή 

Δημόσια 

Πρόταση Emporiki Bank 129.684,00 227.787,35 

10/2/2011 4/7/10-02-2011 ΖΩΗΣ Mετοχή 

Δημόσια 
Πρόταση Universal Bank 68.907,00 55.125,60 

17/6/2011   ΖΩΗΣ 

Δικαιώματα 
Μτχ Πώληση Αγροτική Τρ   591,61 

2/8/2011 

12/12/13-7-
2011 ΖΩΗΣ Mετοχή 

Δημόσια 
Πρόταση Emporiki Bank 183.103,00 321.616,76 

10/2/2011 4/7/10-02-2011 ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Mετοχή 

Δημόσια 
Πρόταση Universal Bank 25.860,00 20.688,00 

17/6/2011   ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 

Δικαιώματα 
Μτχ Πώληση Αγροτική Τρ   253,55 

2/8/2011 

12/12/13-7-
2011 ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Mετοχή 

Δημόσια 
Πρόταση Emporiki Bank 55.937,00 98.252,22 

 

Σημείωση:  Τα ποσά αυτά έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο οικείο κεφάλαιο 
«Ρευστά διαθέσιμα» 
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β) Εκκαθαριστικές Πράξεις στις οποίες προέβησαν ο εκκαθαριστής και ο επόπτης 
εκκαθάρισης κατόπιν αιτήματός τους, για την αποδέσμευση ποσών σύμφωνα με 
αποφάσεις της εποπτικής αρχής Το προιόν της μεταβολής κατατέθηκε στον 
λογαριασμό εκκαθάρισης 

 

Παρατηρήσεις επί των αποζημιώσεων του προσωπικού όσον αφορά στην 
αναλογική συμμετοχή  κάθε κλάδου και στην καταβολή των εργατικών 
απαιτήσεων με σκοπό την ικανοποίηση του προνομίου. 
 Με το υπ’ αριθμόν 4605/26-03-2010 έγγραφο της ΕΠΕΙΑ προς το Επικουρικό 

κεφάλαιο παρατίθεται η ασφαλιστική τοποθέτηση της Commercial Value κατά την 

31/12/2009. Από την ανάλυση αυτή, σύμφωνα με την επιστολή του Επικουρικού 

Κεφαλαίου (770 / 7.05.2010) προκύπτει ότι η αναλογική συμμετοχή του κάθε 

κλάδου στα έξοδα εκκαθάρισης υπολογίζεται ως ακολούθως: 

Κλάδος 

Αξία σε ασφαλιστική 
Τοποθέτηση 

σύμφωνα με την 
ΕΠΕΙΑ 31/12/2009 

% 

1. Ασφαλιστική Τοποθέτηση Κλάδου Αυτοκινήτων 83.182.953,22 31,60% 

2. Ασφαλιστική Τοποθέτηση Κλάδου Λοιπων Ζημιών 37.615.607,81 14,29% 

3. Ασφαλιστική Τοποθέτηση Κλάδου Ζωής  86.656.656,03 32,92% 

3. Ασφαλιστική Τοποθέτηση Unit Linked 54.975.769,25 20,89% 

3. Ασφαλιστική Τοποθέτηση DAF 792.894,87 0,30% 

  263.223.881,18 100,00% 

  

α/α 
Απόφαση 

Αποδέσμευσης 
Είδος 

Χρεογράφου 
Τράπεζα Ποσό  Κλάδος Παρατηρήσεις 

1 176/2α/25.02.2010 
Ρευστά 

Διαθέσιμα 
T-Bank 20.000,00 

ΜΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ 
Έξοδα Εκκαθάρισης 

2 181/9ο/29.04.2010 
Ρευστά 

Διαθέσιμα 
T-Bank 30.000,00 ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ 

Απόστολή Βεβαιώσεων 

Κλάδου Ζωής 

3 184/6ο/13.05.2010 
Ρευστά 

Διαθέσιμα 
T-Bank 334.336,29 

ΜΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ  

Δικαστικά Έξοδα - 

Ελβετία 

4 187/28.07.2010 
Ρευστά 

Διαθέσιμα 
T-Bank 509.913,95 

ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΙΠΩΝ 

ΖΗΜΙΩΝ 

Αποζημιώσεις 

Προσωπικού 

5 187/28.07.2010 
Ρευστά 

Διαθέσιμα 
T-Bank 1.930.821,82 ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ 

Αποζημιώσεις 

Προσωπικού 

6 187/28.07.201 
Ρευστά 

Διαθέσιμα 
T-Bank 2.119.000,00 

ΜΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ 

Προυπολογισμός Α & Β 

Εξαμήνου 2010 

7 
ΤτΕ 4/10.2.2011 

Θέμα 8ο 

Ρευστά 

Διαθέσιμα 
T-Bank 739.057,12 

ΜΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ  

Προυπολογισμός Β 

Εξαμήνου 2010 

8 
ΤτΕ 7/29.3.2011 

Θέμα 14ο 

Ρευστά 

Διαθέσιμα 
T-Bank 1.620.235,76 

ΜΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ  

Προυπολογισμός Α 

Εξαμήνου 2011 

  
Επικουρικό 

890/10.06.2010 

Ρευστά 

Διαθέσιμα 
T-Bank 180.000,00 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
Προκαταβολή 

  1212/2.9.2010 
Ρευστά 

Διαθέσιμα 
T-Bank 1.150.000,00 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Αποζημιώσεις 

Προσωπικού 
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Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 187/28.07.2010 αποφάσεως της ΕΠΕΙΑ , αποδεσμεύτηκε 

ποσό 3.563.847,42€ προκειμένου για την προνομιακή ικανοποίηση των εργατικών 

αξιώσεων. Η απόφαση έχει ως ακολούθως και επισυνάπτεται ως ένα σώμα με την 

παρούσα: 

 

Εκ της ως άνω αποφάσεως προκύπτει ότι η επιβάρυνση ανά κλάδο έχει ως έπεται: 

 

Κλάδος % 
Ποσό 

Συμμετοχής 

1. Αναλογία Κλάδου Αυτοκινήτων 31,60% 1.127.648,40 

2. Αναλογία Κλάδου Λοιπών Ζημιών 14,29% 509.926,35 

3. Αναλογία Τεχνικών Αποθεμάτων Κλάδου 

Ζωής 54,11% 1.930.821,82 

  100,00% 3.568.327,14 

 

Το ποσό αυτό αφαιρέθηκε από δεσμευμένο λογαριασμό 101 03 0002873 που 

προορίζεται για την κάλυψη του Κλάδου Ι.  
Δεδομένου ότι,  

1. το κατά νόμου προνόμιο (άρθρο 10, παρ. 1, ν.δ. 400/70)  των εργαζομένων 

ισχύει στο σύνολο της ασφαλιστικής τοποθέτησης εκτός των εξόδων 

εκκαθάρισης και του μαθηματικών αποθεμάτων που υπάγονται στην 

κατηγορία τεχνικών αποθεμάτων ασφαλίσεων ζωής.   

2. το ποσό των 1.930.821,82 που αποδεσμεύτηκε αντιστοιχεί στο σύνολο της 

ασφαλιστικής τοποθέτησης (συμπεριλαμβανομένου του μαθηματικού 

αποθέματος). 

3. κατά νόμου η αναλογική συμμετοχή κάθε κλάδου προκύπτει από το 

ποσοστό των τεχνικών αποθεμάτων επί της ασφαλιστικής τοποθέτησης. 

4. το ποσοστό συμμετοχής του Επικουρικού Κεφαλαίου στις αποζημιώσεις των 

εργαζομένων έχει ορισθεί από την ΕΠ.Ε.Ι.Α σε 31,60% (1.127.648,40€)   

Κατά συνέπεια το υπόλοιπο των προνομιακών απαιτήσεων των εργαζομένων 

2.440.678,74€ θα πρέπει να κατανεμηθεί ως ακολούθως : 

 

 

Τεχνικά Αποθέματα Αξίες % 

Κλάδος Λοιπών Ζημιών 27.986.951,23 65,31% 

Κλάδος Ζωής ( Μη μαθηματικό Απόθεμα) 14.864.188,96 34,69% 

      

  42.851.140,19 100,00% 

 

Επισημαίνεται ότι, λόγω των ανωτέρω, τα τεχνικά αποθέματα του Κλάδου Ζωής και 

των Λοιπών Ζημιών επιβαρύνονται δυσανάλογα της αναλογίας τους στα αποθέματα 

και την περιουσία από το προνόμιο των εργαζομένων.   
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Συνεπώς, το ποσό των 2.440.821,82 κατανέμεται  ως ακολούθως:  

 

Τεχνικά Αποθέματα % Αξίες 

Κλάδος Λοιπών Ζημιών 65,31% 1.594.056,93 

Κλάδος Ζωής ( Μη μαθηματικό Απόθεμα) 34,69% 846.621,81 

      

  100,00% 2.440.678,74 

 

Με βάση τα ανωτέρω το ποσό των 1.084.200,00€ θα πρέπει να επιστραφεί στην 

ασφαλιστική τοποθέτηση του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο των Λοιπών Ζημιών. 

Παρατήρηση 

1. Σημειώνεται ότι, το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από 

Ατυχήματα Αυτοκινήτων στην από 06/09/2011 υπ’ αριθμόν 1324 επιστολή 

εκτιμά τις Εκκρεμείς Ζημιές & τις Καταβληθείσες Αποζημιώσεις για την 

Commercial Value AAE ως ακολούθως  

  
ΠΛΗΘΟΣ 
ΖΗΜΙΩΝ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ     

από 26-02-2010 έως 31-07-2011 5.721,00 18.056.927,21 

      

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ     

από 26-02-2010 έως 31-07-2011 2.534,00 609.248,34 

      

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ     

στις 31-07-2011 22.282,00 85.011.780,18 

      

ΣΥΝΟΛΟ 30.537,00 103.677.955,73 

   

* ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ   

2. Σε σχέση με τον κλάδο Λοιπών Ζημιών, το ύψος των εκκρεμών ζημιών έχει 

διαμορφωθεί σε 27.986.951,23€. Καθόσον το έργο της εκκαθάρισης 

βρίσκεται σε εξέλιξη το ποσό αυτό εκτιμάται ότι πιθανόν θα τροποποιηθεί.    

Συνημμένα 

1. Απόφαση της ΕΠΕΙΑ 187/28.07.2010 

2. Επικουρικό Κεφάλαιο 770/7.05.2010 

3. Επιστολή της ΕΠΕΙΑ 4605/26.03.2010 

4. Επικουρικό Κεφάλαιο 1324/6.9.2011 
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γ) Νέα Στοιχεία σε ασφαλιστική τοποθέτηση που προέκυψαν από ενέργειες στις 

οποίες προέβησαν ο εκκαθαριστής και ο επόπτης εκκαθάρισης ή  προέκυψαν από 

προϋπάρχουσες επενδύσεις. Το νέο προϊόν σε ασφαλιστική τοποθέτηση 

κατατέθηκε σε δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. 

 

Σημείωση:  Τα έσοδα-εισπράξεις του ανωτέρω πίνακα δεν έχουν εισέτι 
οριστικοποιηθεί, αφορούν δε την περίοδο από την έναρξη της εκκαθάρισης έως  
την 30/9/2011.  
 

Α Από 1/3/2010 έως 311/12/2010      

   
Κλάδος 

Ζωής 

Κλάδος 

Λοιπών 

Ζημιών  

Κλάδος 

Αυτοκινήτου 

Μη 

Χαρακτηρισμένα 

Γενικό 

Σύνολο 

 Εκποίηση Κινητού Εξοπλισμού       26.070,00 26.070,00 

1 Ενοίκια 32.527,05   224.655,13 228.055,03 485.237,21 

 Τόκοι Προθεσμιακών 916.349,34 346.656,85 486.904,18 174.713,82 1.924.624,19 

2 Κουπόνια Ομολόγων  288.513,59 26.386,83 71.323,24   386.223,66 

3 Μερίσματα Μετοχών 150.509,08 19.524,69 164.085,54   334.119,31 

4 Απαιτήσεις έναντι τρίτων          0,00 

5 Ασφάλιστρα Γενικών   500.000,00   500.000,00 

 Ασφάλιστρα Ζωής 41.037,88       41.037,88 

6 Επανεισπράξεις         0,00 

 Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης         0,00 

   1.428.936,94 892.568,37 946.968,09 428.838,85 3.697.312,25 

       

 

 

 

 

     

Β Από 1/1/2011 έως 30/9/2011      

   
Κλάδος 

Ζωής 

Κλάδος 

Λοιπών 

Ζημιών  

Κλάδος 

Αυτοκινήτου 

Μη 

Χαρακτηρισμένα 

Γενικό 

Σύνολο 

 Εκποίηση Κινητού Εξοπλισμού       10.000,00 10.000,00 

1 Ενοίκια 24.152,62   88.812,81 22.476,82 135.442,25 

 Τόκοι Προθεσμιακών 1.733.889,22 31.966,56 169.789,81 418.864,73 2.354.510,32 

2 Κουπόνια Ομολόγων  544.552,45 52.598,35 62.670,64   659.821,44 

3 Μερίσματα Μετοχών 63.694,40 448,78     64.143,18 

4 Απαιτήσεις έναντι τρίτων        46.000,00 46.000,00 

5 Ασφάλιστρα Γενικών   383.000,00   383.000,00 

 Ασφάλιστρα Ζωής         0,00 

6 Επανεισπράξεις 69.316,02   9.930,00   79.246,02 

 Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης       64.199,20 64.199,20 

   2.435.604,71 468.013,69 331.203,26 561.540,75 3.796.362,41 
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Παρατηρήσεις 

1. Ενοίκια:  
 Ακίνητα Κλάδου Ζωής : α) Πατησίων 343, β) Μιχαλακοπούλου 35. 

Ακίνητα Επικουρικού  : α) Διον. Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, β) Λέκκα 23-

25 

Μη Χαρακτηρισμένα   :  α) Βας. Σοφίας 60 

 

2. Κουπόνια Ομολόγων:  Στο αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται φόρος 10% 

ο οποίος παρακρατήθηκε  κατά την απόδοση της προσόδου.  

3. Απαιτήσεις έναντι τρίτων: πρόκειται για τις δύο πρώτες καταβολές έναντι του 

Ιδιωτικού Συμφωνητικού μέσω του οποίου διακανονίσθηκε η οφειλή της Aspis 

Real Estate. 

4. Ασφάλιστρα Γενικών Κλάδων: Δεν περιλαμβάνονται οι επιταγές που 

κατατέθηκαν στην εταιρία προ της ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της 

εταιρίας και εισπράχθηκαν μετά την 26.02.2010. 

5. Επανεισπράξεις Ζημιών: 

67.624,58€ : Πρόκειται για επανείσπραξη ζημιάς του συμβολαίου με 

αριθμό   56122, από την Εθνική Ασφαλιστική,  κατόπιν 

δικαστικής    απόφασης.  

1.691,44€  : Πρόκειται για επανείσπραξη από αποζημίωση ατομικού  

   συμβολαίου Ζωής 

9.000,00€  : Πρόκειται για επανείσπραξη του Κλάδου Αυτοκινήτου 

930,00€  : Πρόκειται για επανείσπραξη ζημιάς από θραύση 

κρυστάλλων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

486 

 

 

Επιπρόσθετα παραδίδονται: 

α.  Έκθεση για το συνολικό χρηματικό ποσό που βαρύνει το ενεργητικό του 
Χαρτοφυλακίου για αμοιβή του Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής, μισθοδοσία του 
προσωπικού του και κάλυψη των λοιπών λειτουργικών εξόδων του, καθώς και για 
αναλογία αμοιβής και εξόδων του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή. 
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Παρατήρηση 

Πριν την ανάκληση της λειτουργίας της εταιρίας, το προσωπικό ανέρχονταν 

σε 201 εργαζόμενους. Μετά την ανάκληση της άδειας, με δεδομένο ότι το 

χαρτοφυλάκιο ζωής παραμένει σε ισχύ, οι απαιτήσεις που απορρέουν από την 

εξυπηρέτησή του παραμένουν υψηλές. Παράλληλα, απαιτείται χρόνος και εργατικό 

δυναμικό για τον έλεγχο των χρεωστικών υπολοίπων των συνεργατών προκειμένου 

να ομαδοποιηθούν και να δημιουργηθούν φάκελοι.    
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β.  Κατάλογος με τις λοιπές υποχρεώσεις του Χαρτοφυλακίου  Ζωής που 
υπάγονται στην κοινή εκκαθάριση. 

Η Commercial Value,ήταν  μεικτή εταιρία (γενικών ασφαλίσεων & ασφαλίσεων 

ζωής). Ως εκ τούτου, είναι ανέφικτος ο υπολογισμός των λοιπών υποχρεώσεων του 

Χαρτοφυλακίου Ζωής στην παρούσα φάση των εργασιών εκκαθάρισης, δεδομένου 

ότι εν τοις πράγμασι είναι άγνωστες. Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται οι 

υποχρεώσεις εκείνες, οι οποίες εύκολα μπορούν να απομονωθούν.  Κατά συνέπεια 

τα όργανα της εκκαθάρισης διατηρούν επιφύλαξη για την τελική διαμόρφωση και 

οριστικοποίηση των ακόλουθων αριθμητικών δεδομένων. 

•  

 

Παρατήρηση:   

Α)  Δαπάνες που δεν έχουν αναγγελθεί και θα δημιουργηθούν στην πορεία 

(μελλοντικές δαπάνες για την δικαστική επιδίωξη του Χαρτοφυλακίου, μελλοντικές 

δαπάνες για την δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων της ελεύθερης περιουσίας από 

εταιρίες ή τράπεζες  του εξωτερικού - Αspis Holdings (νυν Advantage Capital) - 

Κύπρος σε σχέση με εμβάσματα προς την εταιρία αυτή ύψους 48.000.000€ τα οποία 

προορίζοντο για επενδύσεις της  εταιρίας που δεν πραγματοποιήθηκαν, χωρίς 

να επιστραφεί το αντίστοιχο  ποσό-Credit Suisse σε σχέση με την διεκδίκηση ποσού 

13.000.000€ πλέον τόκων, δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών, Χρεώστες 

ασφαλίστρων, νομική εκπροσώπηση στις ήδη εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, 

τυχόν επιβληθείσα δικαστική δαπάνη -όταν ενάγεται η εταιρία- δικαστικές διενέξεις 

στις οποίες μετά βεβαιότητας θα κληθεί η εταιρία παρεπιπτόντως - αγωγές 

νοσοκομείων κατά ασφαλισμένων-, Δικαστικές διενέξεις που θα δημιουργηθούν εξ 

αιτίας των ανακοπών – αντιρρήσεων κατά της ανάρτησης του προσωρινού 

Χαρτοφυλακίου Ζωής, Δαπάνες που θα δημιουργηθούν κατά την ρευστοποίηση 

περιουσιακών στοιχείων, Δαπάνες που αφορούν φόρους, τέλη κλπ., Δαπάνες που 

αφορούν λειτουργικά έξοδα ακινήτων του Χαρτοφυλακίου Ζωής -κοινόχρηστα κλπ-, 

εργατικές απαιτήσεις που ίσως δεν έχουν προνόμιο στην ασφαλιστική εκκαθάριση 
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αλλά κατατάσσονται προνομιακώς στην κοινή εκκαθάριση κλπ.) είναι ανέφικτο να 

υπολογισθούν στην παρούσα φάση. 

Β)   Η εκκαθάριση ζήτησε από όλους τους δικηγόρους που της ήταν γνωστό ότι 

συνεργάζοντο με την υπό εκκαθάριση εταιρία εν όσο λειτουργούσε, πλήρη 

ενημέρωση αφορώσα τις δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις που χειρίζονται και 

τυχόν εισπράξεις τις οποίες έκαναν επ’ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας.  

Μέχρι σήμερα, όλοι οι γνωστοί δικηγόροι έχουν ανταποκριθεί.  Τις υποθέσεις που 

χειρίζεται διά των αντιστοίχων κλάδων και οι τυχόν εισπράξεις έχουν κατατεθεί 

τους αναφερόμενους λογαριασμούς. 

γ.  Κατάλογος των εργαζομένων κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας  της ασφαλιστικής επιχείρησης και του ύψους των αιτούμενων 
απαιτήσεών τους συνοδευόμενη και από αντίστοιχη κατάσταση με το κατά τον 
Επόπτη εκτιμώμενο ύψος των εν λόγω απαιτήσεων  

(επισυνάπτεται) 

 

 

      

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 
Οι απαιτήσεις του συνόλου των εργαζομένων (ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ) σε 

βάρος της υπό ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρίας που απορρέουν από την σχέση 

εξαρτημένης εργασίας και με τις διακρίσεις που αναφέρονται έχουν ως ακολούθως.  

 
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ Οι απαιτήσεις των υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

κατά την ημερομηνία ανάκλησης της αδείας (πλην των προσώπων που συμμετείχαν 

στην διοίκηση ως μέλη του ΔΣ της εταιρίας ή/ και κατείχαν διευθυντική θέση) που 

εμπίπτουν στο προνόμιο του άρθρου 10 του ΝΔ400/1970 έχουν ως εξής: 

Οι αιτούμενες απαιτήσεις βάσει των εκκρεμών αγωγών/ αναγγελιών ανέρχονται στο 

ποσό των 3.867.969,97 ΕΥΡΩ πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων. 

Κατόπιν επαλήθευσης υπό των αρμοδίων οργάνων, οι απαιτήσεις αυτές κατ’ 

εκτίμηση περιορίζονται στο ποσό των 3.563.847,42 ΕΥΡΩ πλέον τόκων και 

δικαστικών εξόδων.  

Σε σχέση με τις απαιτήσεις των εργαζομένων της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄, ο Επόπτης 

Εκκαθάρισης πέτυχε την εξώδικη συμβιβαστική επίλυση των εκκρεμών εργατικών 

διαφορών με την πλειοψηφία των εργαζομένων με την ταυτόχρονη εξόφληση των 

απαιτήσεων τους και αφορούσε την καταβολή αναλογίας δώρου Πάσχα 2010, 

Επιδόματος Αδείας 2010, Μη Ληφθείσα Άδεια 2010 και ποσοστό 100% επί της 

νομίμου αποζημιώσεως. Η καταβολή αυτή  έγινε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

187/28.07.2010 απόφαση της ΕΠΕΙΑ και κατόπιν ελέγχου των απαιτήσεων από 

Ορκωτούς Ελεγκτές συνεργάτες του Εκκαθαριστή και Ορκωτό Ελεγκτή συνεργάτη 

του Επικουρικού Κεφαλαίου  
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Ι Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ Οι απαιτήσεις των υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

κατά την ημερομηνία ανάκλησης της αδείας που συμμετείχαν στην διοίκηση ως 

μέλη του ΔΣ της εταιρίας ή/ και κατείχαν διευθυντική θέση και αμφισβητείται αν 

εμπίπτουν στο προνόμιο του άρθρου 10 του ΝΔ400/1970 έχουν ως εξής: 

Οι αιτούμενες απαιτήσεις βάσει των εκκρεμών αγωγών/ αναγγελιών ανέρχονται στο 

ποσό των 1.045.888,84 ΕΥΡΩ πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων.  
Κατόπιν επαλήθευσης υπό των αρμοδίων οργάνων, οι απαιτήσεις αυτές εκτιμάται 

ότι θα περιορισθούν στο ποσό των 908.975,25 ΕΥΡΩ πλέον τόκων και δικαστικών 

εξόδων.  
Ι Ι Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ Οι απαιτήσεις των υπαλλήλων των οποίων η σύμβαση είχε 

καταγγελθεί σε χρόνο προγενέστερο της ανάκλησης της αδείας και εκκρεμούσαν σε 

βάρος της εταιρίας και αμφισβητείται αν εμπίπτουν στο προνόμιο του άρθρου 10 

του ΝΔ400/1970, έχουν ως εξής: 

Οι αιτούμενες απαιτήσεις βάσει των εκκρεμών αγωγών/ αναγγελιών ανέρχονται στο 

ποσό των 469.659,04 ΕΥΡΩ πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων.  
Κατόπιν επαλήθευσης υπό των αρμοδίων οργάνων, οι απαιτήσεις αυτές εκτιμάται 

ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 469.659,04 ΕΥΡΩ πλέον τόκων και δικαστικών 

εξόδων.  
 

 ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄  
(ΠΙΝΑΚΑΣ 1) 

3.867.969,97 3.563.847,42 3.488.782,66 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄  
(ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 

 

1.045.888,84 

 

908.975,25 0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄  
(ΠΙΝΑΚΑΣ 3) 

469.659,04 469.659,04 0 

ΣΥΝΟΛΟ 5.383.517,85 4.942.481,71 3.488.782,66 

 

* Το ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ αφορά καθαρό ποσό ενώ το ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ κι ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

 μικτά ποσά. 

** Το ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ποσό της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ υπολογίσθηκε βάσει των 

συμφωνητικών συμβιβασμού.  

  

Το ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ποσό της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄ σε περίπτωση 

επιδίκασης των απαιτήσεων αυτών θα επιβαρυνθεί με τόκους και δικαστικά έξοδα 

που κατ’ εκτίμηση ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του κεφαλαίου, ήτοι το συνολικώς 

εκτιμώμενο ποσό των εργατικών απαιτήσεων ανέρχεται στο ποσό των 5.356.071,99 
ΕΥΡΩ.    
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
  

1. Ιδιαίτερο ζήτημα με πολλαπλά και συγκοινωνούντα προβλήματα αποτελεί 
η νομική και πραγματική κατάσταση των συνδεδεμένων ή θυγατρικών 
εταιρειών.  Κατά την πορεία των εκκαθαριστικών εργασιών προκύπτει ότι 
το μεγάλο «πλέγμα» - «οικοδόμημα» των εταιρειών αυτών αποτελεί κατ’ 
ουσίαν «νομικά κελύφη» χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα.  
Κατά συνέπεια κάθε μια από αυτές αντιμετωπίζονται ξεχωριστά ώστε να 
επιλεγεί η κατάλληλη κάθε φορά νομική διαδικασία.  Κρίσιμο κριτήριο 
φυσικά είναι η αποτίμησή της ως περιουσιακό στοιχείο της υπό 
εκκαθάριση εταιρείας. 

2. Πρακτικώς αλλά και σε θεωρητικό νομικό επίπεδο προκύπτει σαφώς ότι το 
Χαρτοφυλάκιο Ζωής και οι εκκαθαριστικές πράξεις της ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης δεν αποτελούν και δεν είναι δυνατόν να αποτελούν σ΄όλη 
τους την έκταση ανεξάρτητους τομείς, παρά «σχηματικά» ομόκεντρους 
κύκλους.  Τούτο καθόσον αφενός αυτή η ίδια η λειτουργία της 
ασφαλιστικής επιχείρησης αφορούσε κοινούς τομείς και αφετέρου μετά 
την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της και παρότι το «Χαρτοφυλάκιο 
Ζωής» αναφέρεται ως ξεχωριστό τμήμα, σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι 
πράξεις απογραφής, ελέγχου, εκτίμησης της αξίας, αποτίμησης της 
τοποθέτησης κλπ., αποτελούν κατ’ ουσίαν πράξεις εκκαθάρισης.  Είναι 
ενδεικτικό ότι το «Χαρτοφυλάκιο Ζωής» συνδέεται άμεσα με τις 
εκκαθαριστικές πράξεις που αφορούν επί παραδείγματι την ασφαλιστική 
εκκαθάριση σε θέματα λογιστικής παρακολούθησης, ελέγχου των 
λογιστικών εγγραφών, αποτίμησης της περιουσίας, έλεγχος αξιογράφων 
που είχαν εκδοθεί προς εξόφληση ασφαλιστικών αποζημιώσεων, 
προνόμιο εργατικών αξιώσεων, συμμετοχή του Επικουρικού Κεφαλαίου, 
κλπ.  

 Καταγράφεται κατά συνέπεια και επισημαίνονται τα προβλήματα της 
 απόλυτης διασύνδεσης της απογραφής, του ελέγχου και της τελικής 
 διαμόρφωσης του Χαρτοφυλακίου Ζωής εν σχέσει με όλες σχεδόν τις 
πράξεις  της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. 

  

Mε εκτίμηση, 

 

 

Κωνσταντίνος Ηρ. Βλαχογιάννης,    Χρήστος Μπάρκας 

Επόπτης Εκκαθάρισης      Εκκαθαριστής 
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

Ι.1. Με βάση τα αναφερόµενα στην Έκθεση του Εκκαθαριστή και του 

Επόπτη Εκκαθάρισης η περιουσία της εταιρίας δεν είναι επαρκής για την 

κάλυψη των υποχρεώσεων, που προκύπτουν για τους ασφαλισµένους και 

τους δικαιούχους αποζηµίωσης του συνόλου των κλάδων της, 

λαµβανοµένης υπ’όψιν και της σηµαντικής επισφάλειας που διαπιστούται 

για την είσπραξη των απαιτήσεων που περιλαµβάνονται στην µη 

διατεθείσα σε συγκεκριµένη ασφαλιστική τοποθέτηση περιουσία της 

εταιρίας. 

 Το ακριβές ποσό των απαιτήσεων των ασφαλισµένων και των 

δικαιούχων αποζηµίωσης θα µπορεί να εκτιµηθεί, µε µεγαλύτερη 

προσέγγιση, µετά την λήξη της προθεσµίας άσκησης Ανακοπών και 

σχετική αξιολόγηση των απαιτήσεων, δεδοµένου ότι ο οριστικός 

προσδιορισµός τους θα µπορέσει να υπάρξει µόνον µετά την έκδοση 

∆ικαστικών Αποφάσεων. 

 Αντιστοίχως και ο απόλυτος προσδιορισµός της περιουσίας που θα 

διατεθεί στους ασφαλιζόµενους και τους λοιπούς δικαιούχους 

αποζηµίωσης (και κατ’επέκταση το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα έκαστο 

από αυτούς) θα µπορεί να προσδιορισθεί, απολύτως, µόνον µετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. 

 

2. Το ποσό των υποχρεώσεων της εταιρίας προς τους ασφαλισµένους 

των Λοιπών Κλάδων ασφάλισης (27.986.951,23 ευρώ) έχει 

προσδιορισθεί από τον Επόπτη Εκκαθάρισης και τον Εκκαθαριστή και το 

ποσό αυτό δεν µπορεί να ελεγχθεί από τον Επόπτη Χαρτοφυλακίων 

Ζωής. Το αυτό ισχύει και για τις υποχρεώσεις του κλάδου  Αυτοκινήτων 

(103.677.955,73 ευρώ), που έχει προσδιορισθεί από το Επικουρικό 

Κεφάλαιο. 

 Για τον υπολογισµό και τον προσδιορισµό αυτό θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να ληφθούν υπ’όψιν οι αυτές αρχές, που έχουν ληφθεί 
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υπ’όψιν για τον υπολογισµό της υποχρέωσης προς τους ασφαλισµένους 

των κλάδων Ζωής και έχουν αναλυτικά αναφερθεί ανωτέρω. 

 Ο προσδιορισµός των υποχρεώσεων αυτών έχει σηµασία για 
τον προσδιορισµό της τελικής αναλογίας όλων των Κλάδων 
Ασφάλισης στις δαπάνες εκκαθάρισης, την κατανοµή του προνοµίου 
των εργαζοµένων στα Τεχνικά αποθέµατα αλλά και την κατανοµή 
της ελεύθερης περιουσίας. 

 

3. Με βάση τα υπολογιζόµενα αποθέµατα των κλάδων Ζωής (Ι, ΙΙΙ 

και VII) και τα στοιχεία της περιουσίας, που ευρίσκοντο σε ασφαλιστική 

τοποθέτηση, αντίστοιχα για κάθε κλάδο ασφάλισης (µε βάση τις 

δηλώσεις της εταιρίας προς την Εποπτική Αρχή) η εκτιµώµενη κάλυψη 
των υποχρεώσεων προς τους (κατά περίπτωση) ασφαλιζόµενους, 
κατά κλάδο Ζωής προσδιορίζεται ως ακολούθως : 

 

Κλάδος Ασφάλισης Απόθεµα 
Εκτιµώµενη 
Περιουσία σε 

Ασφ.Τοποθέτηση 

Ποσοστό 
επάρκειας 

Ασφαλιστήρια Ζωής 

Κλ. Ι 96.075.548,43 36.084.881,15   

Μερίσµατα 1.501.034,59 563.771,49   

Αποζηµιώσεις 13.363.154,37 5.019.048,50   

Σύνολο Κλάδου Ι 110.939.737,39 41.667.701,14 37,56% 

Ασφαλιστήρια Ζωής  

Κλ.  ΙΙΙ 93.384.120,84 38.168.213,09 40,87% 

Ασφαλιστήρια 

Οµαδικών Κλ. VII 946.236,19 632.433,98 66,84% 

 

 Στην περιουσία κάθε κλάδου θα πρέπει επιπροσθέτως να προστεθεί 

και η αναλογία του στο προϊόν της, µη χαρακτηρισθείσας ως ανήκουσας 
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σε συγκεκριµένη ασφαλιστική τοποθέτηση περιουσίας (πρώην 

«ελεύθερης»), το οποίο δεν προσδιορίζεται επακριβώς στην Εκθεση 

Εκκαθάρισης, θα είναι όµως ανώτερο των 10.000.000 ευρώ, αλλά 

εκτιµάται (µε τα αναφερόµενα στοιχεία) ότι θα είναι κατώτερο των 

30.000.000 ευρώ. 

 

 Η µη χαρακτηρισµένη σε συγκεκριµένη ασφαλιστική τοποθέτηση 

περιουσία, κατανέµεται (µε βάση τα προαναφερθέντα) ως εξής: 

Για τον Κλάδο Ζωής Ι :    32,93% 

Για τον Κλάδο Ζωής ΙΙΙ:  27,72% 

Για τον Κλάδο Οµαδικών (VII):  0,28%  

Για τον Κλάδο Λοιπών Ζηµιών:  8,31% 

Για τον Κλάδο Αυτοκινήτων :  30,77% 

  

4. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία/ποσά 

(χαρακτηρισµένης και µη χαρακτηρισµένης ασφαλιστικής τοποθέτησης), 

που κατανέµονται στους κλάδους ασφάλισης, επιβαρύνονται αναλογικά 

µε τα έξοδα και τις εν γένει δαπάνες της εκκαθάρισης (ήδη υπάρξασες 

και µέλλουσες) και ειδικά οι αποζηµιώσεις και τα µερίσµατα 

επιβαρύνονται επιπλέον µε το προνόµιο των εργαζοµένων. Θα πρέπει 

επιπροσθέτως να επισηµανθεί ότι, λαµβανοµένου υπ’όψιν ότι τα 

µαθηµατικά αποθέµατα δεν επιβαρύνονται µε το προνόµιο των 

εργαζοµένων, ως προς δε το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων η 

συµµετοχή του στο προνόµιο των εργαζοµένων περιορίζεται στο 

ποσοστό του αποθέµατος του, το τεχνικό απόθεµα των ασφαλίσεων 

Ζωής (ήτοι οι εκκρεµείς αποζηµιώσεις και µερίσµατα, που 

περιλαµβάνονται στον Κλάδο Ζωής Ι) επιβαρύνεται δυσανάλογα (της 

αναλογίας του στα αποθέµατα και την περιουσίας του) από το προνόµιο 

των εργαζοµένων (όπως και το απόθεµα των Λοιπών Κλάδων 

ασφάλισης). 
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 Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι ποσό 3.000.000 ευρώ 

περίπου, που περιλαµβάνεται στις εκκρεµείς αποζηµιώσεις και αφορά 

οφειλές ασφαλισµένων προς φορείς υγείας, προβλέπεται να καλυφθεί µε 

ποσά που θα προέλθουν εκτός της περιουσίας της εκκαθάρισης. 

 

II.1. Όπως αναλυτικά έχει αναφερθεί στην από 22.6.2011 Εκθεση του 

Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής, σε συνδιασµό µε τα αναφερόµενα (και 

πάλι) στην Εκθεση του Εκκαθαριστή και του Επόπτη Εκκαθάρισης, από 

τις διαδικασίες εκκαθάρισης, σε συνάρτηση µε την διαµορφωθείσα στην 

χώρα µας οικονοµική συγκυρία, προκύπτει ότι η περιουσία της εταιρίας 

(διατεθείσα σε ασφαλιστική τοποθέτηση κατά τον χρόνο λειτουργίας της, 

αλλά και προηγουµένως δεσµευθείσα «ελεύθερη») υπολείπεται 

σηµαντικότατα των υποχρεώσεων, που είχε αναλάβει έναντι των 

ασφαλισµένων της ιδιαίτερα στους κλάδους ζωής και συµπληρωµατικών 

καλύψεως (µαθηµατικά και λοιπά αποθέµατα) όσο και στους κλάδους 

ζηµιών (ιδίως στον κλάδο αυτοκινήτου).  

 Το έλλειµµα αυτό οφείλεται κατά µέγιστο βαθµό στην, µη νόµιµη, 

(όπως αναλυτικά εκτίθεται στο Β’ Μέρος, Τµήµα Ι της παρούσας) 

«αποστολή» σηµαντικών χρηµατικών ποσών στην µητρική εταιρία στην 

Κύπρο, για «αγορές» περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, µετοχές κλπ), 

όπως «προκύπτει» από έγγραφα, ορισµένα εκ των οποίων δεν ήταν 

καταχωρηµένα στα Βιβλία της, αλλά και την µη νόµιµη αποστολή 

σοβαρού χρηµατικού ποσού σε άλλη χώρα εκτός ΕΕ (Ελβετία) σε 

«διαχείριση» αναξιόπιστου διαχειριστή.    

 

2. Ωσαύτως οι σηµαντικότατες απαιτήσεις της εταιρίας κατά τρίτων 

(συνεργατών, οφειλετών κλπ), άλλα και της µητρικής της εταιρίας, και 

συγγενών της εταιριών, λαµβανοµένου υπ’όψιν ότι για αρκετές από αυτές 

θα απαιτηθούν µακρόχρονοι δικαστικοί αγώνες, µε αβέβαιο αποτέλεσµα 

για την τελική είσπραξη του συνόλου ή έστω και µέρους των απαιτήσεων 

της, καθιστούν βέβαιο ότι οι διαδικασίες πλήρους εκκαθάρισης των 

απαιτήσεων της (είτε διεκδικηθούν από τα όργανα εκκαθάρισης, είτε από 

άλλο φορέα) θα είναι πολύχρονες και σχετικά δαπανηρές και αµφιβόλου 

ουσιαστικού αποτελέσµατος.  

 Το όποιο ποσό τελικά εισπραχθεί, θα αποτελεί µέρος των 

ασφαλισµάτων που οφείλονται στους ασφαλισµένους, και είναι πλέον ή 
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βέβαιο ότι δεν θα υπάρχει το οποιοδήποτε ποσό ως υπόλοιπο 

(συµπεριλαµβανοµένων των ποσών που θα εισπραχθούν από την 

ρευστοποίηση της «ελεύθερης» και ήδη δεσµευµένης σε ασφαλιστική 

τοποθέτηση περιουσίας)  για την ικανοποίηση των δικαιωµάτων του 

οποιουδήποτε πιστωτή της (ειδική αναφορά πραγµατοποιείται κατωτέρω 

γιά ενυπόθηκους δανειστές), έχοντος ή µη προνόµιο στην διαδικασία της 

απλής εκκαθάρισης ή και της τυχόν πτώχευσης της. Κατ’ επέκταση το 

σύνολο των απαιτήσεων τρίτων (συνεργάτες κάθε µορφής, πιστωτές 

διάφοροι, οµολογιούχοι δανειστές κλπ), εφόσον δεν καλύπτονται από τα 

προβλεπόµενα από το Ν∆.400/1970 προνόµια (δαπάνες εκκαθάρισης, 

προνόµιο εργαζοµένων και δικαιούχων ασφαλίσµατος), εκτιµάται ότι δεν 

θα ικανοποιηθούν. 

 

3. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σηµαντικό µέρος του τελικού 

ελλείµµατος προέρχεται και από την ουσιαστική εκµηδένιση των 

συµµετοχών της εταιρίας στις συγγενείς εταιρίες «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 

Α.Ε.Γ.Α», ασφαλιστική εταιρία της οποίας ανεκλήθη η άδεια, της 

κυπριακής “LEDA” και “ADVANTAGE HOLDING” (µητρική εταιρία), 

για την οποία έχει υποβληθεί (από τρίτους) αίτηση υπαγωγής της σε 

συλλογική διαδικασία, αλλά και άλλων εταιριών του οµίλου (ASPIS 

CAPITAL ΑΕ, κλπ), οι οποίες όφειλαν στην εταιρία σηµαντικά 

οικονοµικά ποσά και είναι αµφίβολο αν θα µπορέσουν να εισπραχθούν 

από αυτές, λόγω της αµφίβολης οικονοµικής τους κατάστασης. 

   

Σε 2 ακίνητα της εταιρίας στην περιοχή της Αθήνας, σηµαντικής 

αξίας, τα οποία ευρίσκοντο (λόγω εµπραγµάτων βαρών) στην ελεύθερη 

περιουσία της (ήδη δεσµευθείσα), είχαν εγγραφεί υποθήκη και 

προσηµειώσεις, µε βάση δανειακές συµβάσεις που είχε συνάψει η εταιρία 

για την αγορά τους. 

Εκτιµάται ότι, ακόµη και αν κριθεί ότι τα εµπράγµατα δικαιώµατα 

(κατ’εφαρµογή των διατάξεων της πτωχευτικής διαδικασίας) ισχύουν και 

στην εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας (δεδοµένου ότι δεν υφίσταται 

ειδική ρύθµιση στο Ν∆.400/1970), η ικανοποίηση των συγκεκριµένων 

δανειστών, εφόσον υπάρξει, θα είναι περιορισµένη, λόγω των ειδικών 

προνοµίων (έξοδα εκκαθάρισης, απαιτήσεις εργαζοµένων, οφειλές προς 

∆ηµόσιο κλπ) που προηγούνται αυτών. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 

Ι.1. Αντικείµενο της εργασίας του Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής είναι 

ο επανέλεγχος και προσδιορισµός της απαίτησης των ασφαλισµένων, στα 

πλαίσια των διατάξεων του Νόµου, καταργουµένων στην παρούσα 

διαδικασία, των διαφόρων µορφών παροχών που υπείσχετο σε αυτούς η 

εταιρία, καθ’ύπερβαση. 

 Ως εκ τούτου αναγνωρίζονται ως έχουσες δικαίωµα, στην παρούσα 

διαδικασία, εκείνες µόνον οι παροχές που συµβατικά είχε αναλάβει η 

εταιρία (µε βάση τους Γενικούς και Ειδικούς όρους των ασφαλιστικών 

της συµβάσεων και τα Τεχνικά Σηµειώµατα που είχε για το κάθε 

ασφαλιστικό πρόγραµµα) έναντι των ασφαλισµένων της, στο µέτρο 

µόνον, που δεν προσκρούαν σε αντίθετες διατάξεις του Νόµου (ιδίως ως 

προς το µέγιστο επιτρεπτό εγγυηµένο τεχνικό επιτόκιο και «πρόσθετες 

εγγυήσεις» και παροχές). 

 

2. Η νοµοθεσία προσδιορίζει, κατ’ελάχιστο, τον τρόπο που οφείλει 

(όφειλε) η εταιρία να σχηµατίζει και να διαθέτει τα αποθέµατα που 

υπολογίζει.  

 Είναι αληθές ότι η εταιρία, την 31.12.2009, δεν υπολόγισε 

επαρκώς ορθά τα αποθέµατα που όφειλε να σχηµατίσει (ειδικά για τα 

ποσά των αιτηµάτων εξαγοράς ασφαλιστηρίων συµβολαίων που της 

είχαν υποβληθεί) και δεν διατήρησε σχετική πρόβλεψη µαθηµατικού 

αποθέτος, ούτε και ασφαλιστικής τοποθέτησης. 

 Όµως η αδυναµία της ικανοποίησης των απαιτήσεων των 

ασφαλισµένων από την περιουσία της εταιρίας, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

οφείλεται κατά µέγιστο βαθµό στην, µη νόµιµη, (όπως αναλυτικά 

εκτέθηκε) «διάθεση», από την τότε ∆ιοίκηση της εταιρίας, σηµαντικών 

χρηµατικών ποσών, από τα µέσα του 2008 και κυρίως εντός του 2009, σε 

«τοποθετήσεις», που καταφανώς ζηµίωσαν τους ασφαλισµένους και θα 

πρέπει να τύχουν, πέραν των ενεργειών της εκκαθάρισης και του ελέγχου 
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και αξιολόγησης τους από τις αρµόδιες Αρχές, στις οποίες έχουν ήδη 

γνωστοποιηθεί. 

 Ωσαύτως η τοποθέτηση σηµαντικού µέρους των αποθεµάτων, 

αλλά και της «ελεύθερης» περιουσίας της εταιρίας σε ενδοοµιλικές και 

«συγγενείς», κατά διαφόρους τρόπους και αιτίες, εταιρίες, λαµβανοµένων 

υπ’όψιν και των µετοχικών αλληλοσυνδέσεων των εταιριών, αλλά και 

των εκατέρωθεν χρεωπιστωτικών «διευκολύνσεων» καθιστά ιδιαίτερα 

δυσχερή, για την εταιρία, την είσπραξη σηµαντικών (αυτού του είδους) 

αξιώσεων της, αλλά και την είσπραξη του οποιουδήποτε ποσού από την 

πώληση µετοχών που κατέχει στις συγκεκριµένες εταιρίες.  

 

ΙΙ. Ο Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής, ρητά επιφυλάσσεται να 

προτείνει περαιτέρω αναµορφώσεις των ασφαλιστικών παροχών προς 

τους ασφαλισµένους (αρ.2 παρ.2 του Ν.3867/2010) κατά την σύνταξη 

της Τελικής Εκθέσεως του προς την Τράπεζα της Ελλάδος, µετά την 

λήξη της προθεσµίας άσκησης Ανακοπών από τους ασφαλιζόµενους.  

 

Αθήνα 24.10.2011 

  

 

 

 

         Γ. Παντελίδης 

Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής 

COMMERCIAL VALUE ΑAΕ  
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ 

 

UNIT LINKED 

- V(t) = Απόθεµα 

- F(t) = Αξία Αποταµιευτικού Λογαριασµού 

- i= Τεχνικό Επιτόκιο 

- t = Ασφαλιστικό έτος  

- P = Εφάπαξ καταβληθέν ασφάλιστρο 

- C’ = Ασφαλισµένο κεφάλαιο το οποίο ισούται µε το σύνολο των 

καταβληθέντων ασφαλίστρων µείον τις µερικές εξαγορές 

- B = Bonus ∆ιατήρησης 

- Β’ = Bonus Λήξης 

- a = Τελική Σωρευτική Απόδοση όπως αυτή προκύπτει από των παρακάτω 

πίνακα 

- E.K. = Ελάχιστο Κεφάλαιο (ισούται µε το άθροισµα των καταβληθέντων 

ασφαλίστρων 

- B’ = Bonus Λήξης 

- α(t) = ποσοστό εγγύησης Ασφαλισµένου Κεφαλαίου 

- Μ.Ε.Α. = Κεκτηµένο Μέρισµα  που παρέµεινε ως επένδυση + Αναλογία 

κεκτηµένου µερίσµατος τελευταίου έτους που παραµένει ως επένδυση 

- ΕΚΛ = Εγγυηµένο κεφάλαιο λήξης 

 

 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

I = εγγυηµένο επιτόκιο 

 , αναθεωρηµένο εγγυηµένο επιτόκιο  

µ = ποσοστό ετήσιας αναπροσαρµογής ασφαλίστρων 

 , προεξοφλητικός παράγοντας 

t,  = τρέχον ασφαλιστικό έτος (;όταν το συµβόλαιο δεν είναι χαρακτηρισµένο 

ελεύθερο) 

 έτος αλλαγής τρέχουσας κατάστασης (όταν το συµβόλαιο είναι χαρακτηρισµένο 

ελεύθερο) 
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k = τρέχον ασφαλιστικό έτος (όταν το συµβόλαιο είναι χαρακτηρισµένο ως ελεύθερο) 

n = ∆ιάρκεια Ασφάλισης (για µη ισόβια προϊόντα) 

 ∆ιάρκεια πληρωµής ασφαλίστρων (ισόβια προϊόντα) 

C = Εγγυηµένο κεφάλαιο στη λήξη 

R={R
x

-
nxnx MnR ++ − * }, 

 : έτος υπολογισµού αποθέµατος 

NP = ετήσιο καθαρό ασφάλιστρο 

GP = ετήσιο εµπορικό ασφάλιστρο 

GPo: εµπορικό ασφάλιστρο κατά την έναρξη του συµβολαίου 

=nxtV : µαθηµατικό απόθεµα ασφαλιστικού έτους t 

=− nxt V :1 µαθηµατικό απόθεµα προηγούµενου ασφαλιστικού έτους 

CVt
 = αξία εξαγοράς στο ασφαλιστικό έτος t 

AACt ή DACt = Μεταφερόµενα έξοδα πρόσκτησης κατά το ασφαλιστικό έτος t 

=tW κεφάλαιο ελευθέρου κατά τη χρονική στιγµή αλλαγής τρέχουσας κατάστασης 

:xa&&  = αναλογιστική παρούσα αξία ισόβιας προκαταβλητέας ράντας πληρωµών 1 ν.µ 

ετησίως. και επιτοκίου i, ατόµου ηλικίας x  

|:nx
a&&  = αναλογιστική παρούσα αξία πρόσκαιρης προκαταβλητέας ράντας πληρωµών 1 

ν.µ ετησίως. και επιτοκίου i, ατόµου ηλικίας x και διάρκειας n ετών 

j

nx
a

|:
&&  = αναλογιστική παρούσα αξία πρόσκαιρης προκαταβλητέας ράντας πληρωµών 1 

ν.µ. ετησίως και επιτοκίου j, ατόµου ηλικίας x και διάρκειας n ετών 

)12(

|10
a&&  = παρούσα αξία πρόσκαιρης προκαταβλητέας ράντας ετών 1 ν.µ. ετησίως, 

καταβαλόµενη µηνιαίως για διάφκεια 10 ετών 
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)12(
/1 nxtn a ++
&&  = αναλογιστική παρούσα αξία προκαταβλητέας ισόβιας ράντας 1 ν.µ. 

ετησίως καταβλητέα µηνιαίως , αναβαλλόµενη για 10-t έτη  

 = Αναλογιστική παρούσα αξία µε επιτόκιο i, συµβολαίου ισοβίου διάρκειας, 

ασφαλισµένου ηλικίας x ετών, για παροχή 1 ν.µ. σε περίπτωση επιβίωσης του 

ασφαλισµένου 

:  Αναλογιστική παρούσα αξία µε επιτόκιο i, συµβολαίου διάρκειας n ετών, 

ασφαλισµένου ηλικίας x ετών, για παροχή 1 ν.µ. σε περίπτωση αποβίωσης του 

ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης 

: Αναλογιστική παρούσα αξία µε επιτόκιο i, συµβολαίου διάρκειας n ετών, 

ασφαλισµένου ηλικίας x ετών, για παροχή 1 ν.µ. στη λήξη της ασφάλισης σε 

περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισµένου 

 = Αναλογιστική παρούσα αξία µε επιτόκιο i, συµβολαίου διάρκειας n ετών, 

ασφαλισµένου ηλικίας x ετών, για παροχή 1 ν.µ. σε περίπτωση αποβίωσης του 

ασφαλισµένου στη διάρκεια της ασφάλισης  ή στη λήξη σε περίπτωση επιβίωσης 

j

nx

A
|:

1 : Αναλογιστική παρούσα αξία , µε επιτόκιο j, συµβολαίου διάρκειας n ετών, 

ασφαλισµένου ηλικίας x ετών, για παροχή 1 ν.µ.  σε περίπτωση αποβίωσης του 

ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης 

|:
1

nx

A : Αναλογιστική παρούσα αξία µε επιτόκιο i, συµβολαίου διάρκειας n ετών, 

ασφαλισµένου ηλικίας x ετών, για παροχή 1 ν.µ.  σε περίπτωση αποβίωσης του 

ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης 

: Αναλογιστική παρούσα αξία αυξανόµενης παροχής κατά 1 ν.µ ετησίως, . 

συµβολαίου διάρκειας n ετών, ασφαλισµένου ηλικίας x ετών, σε περίπτωση 

αποβίωσης του ασφαλισµένου 

 


