
 
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 156/16-21.09.2009 (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 11292/21.09.2009) απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) 
ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία 
«ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», χαρακτηρίστηκε ως ασφαλιστική 
τοποθέτηση και δεσμεύτηκε το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, τέθηκε δε αυτή σε 
ασφαλιστική εκκαθάριση, εξαιρουμένου του χαρτοφυλακίου ζωής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 3 παράγραφοι 3, 7 έως 9, 10, 12α, 13γ, 17α έως 17γ του Ν.Δ. 
400/1970, όπως ισχύει.  
 
Στη συνέχεια το χαρτοφυλάκιο ζωής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 41/1/01.06.2012 
Διαπιστωτική Πράξη της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της 
Τραπέζης της Ελλάδος, τέθηκε σε εκκαθάριση κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 
3867/2010 όπως ισχύει και τις σχετικές διατάξεις του ν.δ. 400/1970, ορίσθηκε δε 
ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης η 21η Σεπτεμβρίου 2009. 
 
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 132/24.3.2015 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τραπέζης της Ελλάδος Επόπτης ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΕΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  διορίστηκε από 10/04/2015 ο κ. Σωτήριος Βασιλόπουλος με 
υποχρέωση να εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12α του Ν.Δ. 400/1970, όπως 
ισχύει. 
 
Με την παρούσα ανακοινώνεται στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής της 
υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 2574/2009 (ΦΕΚ Β ́ 
2509/18.12.2009) και ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 (περ. I έως και IX) του 
Ν.Δ. 400/1970, ότι δύνανται έως την 17η Σεπτεμβρίου 2015 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις 
τους στον Επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα 
δικαιολογητικά τους στοιχεία. 
 
ΔΕΝ καλούνται και συνεπώς δεν αναγγέλλονται όσοι έχουν ήδη αναγγείλει τις απαιτήσεις 
τους από ασφάλιση ζωής με βάση τις προηγηθείσες προσκλήσεις απαιτήσεων του 
Επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 και του Επόπτη ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης της 19ης Ιουνίου 2013 δεδομένου ότι οι προηγηθείσες αναγγελίες διατηρούν 
την ισχύ τους. 
 
Οι αναγγελίες των απαιτήσεων υποβάλλονται στα γραφεία της εκκαθάρισης ‘Οθωνος 4, 105 
57 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 800 500 0018, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.aspispronia.gr, φαξ: 210 6180622 
 
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 
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