
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Środki odnoszące się do reorganizacji 

Decyzja o podjęciu środka odnoszącego się do reorganizacji wobec „LA VIE LIMITED GREEK 
HEALTH INSURANCE COMPANY” 

(Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji 
i likwidacji zakładów ubezpieczeń) 

(2013/C 306/07) 

Zakład ubezpieczeń „LA VIE LIMITED GREEK HEALTH INSURANCE COMPANY”, z siedzibą 
statutową pod adresem: Filadelfeos & Kefalariou 1, 14562 Kifissia; nr 
wpisu do rejestru: 20599/Β/05/1989/10; nr VAT: 094283413 

Data wydania, data wejścia w życie i rodzaj 
decyzji 

Decyzja nr 89/2/2.9.2013 Komisji ds. Kredytów i Ubezpieczeń Banku 
Centralnego Grecji (Bank of Greece) w sprawie: 

1) zakazu prowadzenia wszelkiej nowej działalności ubezpieczeniowej 
przez wyżej wymienioną spółkę, mającego zastosowanie do całego 
zakresu jej działalności oraz do dodatkowych czynności podejmowa
nych w celu zmiany wysokości składek ubezpieczeniowych, ubezpie
czonego kapitału oraz zakresu ubezpieczenia aktualnych ubezpiecza
jących; 

2) przedłożenia do dnia 15 września 2013 r. planów reorganizacji, 
o których mowa w art. 17c pkt 4 i 5 dekretu legislacyjnego 
400/1970, na potrzeby pokrycia, odpowiednio, niedostatecznego 
marginesu wypłacalności oraz minimalnego poziomu funduszu 
gwarancyjnego, z terminem ich wdrożenia do dnia 31 października 
2013 r. 
Data wejścia w życie: 2 września 2013 r. 
Data ważności: 31 października 2013 r. 

3) wyznaczenia zarządcy zgodnie z art. 17c pkt 9 dekretu legislacyjnego 
400/1970. Wszystkie czynności dotyczące zarządzania spółką są 
nieważne, jeżeli nie zostały zatwierdzone przez zarządcę. 

Właściwe organy Bank of Greece 
Adres: 
Eleftheriou Venizelou 21 
102 50 Αθήνα/Athens 
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE 

Organ nadzoru Bank of Greece 
Adres: 
Eleftheriou Venizelou 21 
102 50 Αθήνα/Athens 
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE 

Wyznaczony zarządca 

Obowiązujące przepisy Prawo Grecji zgodnie z przepisami art. 9 i 17c dekretu legislacyjnego 
400/1970
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