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Środki odnoszące się do reorganizacji 

Decyzja o podjęciu środka odnoszącego się do reorganizacji wobec zakładu ubezpieczeń LA VIE 
ANONYMI ELLINIKI ASFALISTIKI ETAIRIA YGEIAS 

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

(2013/C 371/06) 

Zakład ubezpieczeń LA VIE ANONYMI ELLINIKI ASFALISTIKI ETAIRIA YGEIAS, z siedzibą 
statutową pod adresem Filadelfeos kai Kefalariou nr 1, C. P. 14562 Kifissia, 
Greece, nr wpisu do rejestru: 20599/Β/05/1989/10; nr VAT: 094283413 

Data wydania, data wejścia w życie i rodzaj 
decyzji 

Decyzja nr 94/6/15.11.2013 Komisji ds. Kredytów i Ubezpieczeń Banku 
Centralnego Grecji w sprawie: 

1) powierzenia zarządu zakładem ubezpieczeń zarządcy wyznaczonemu 
zgodnie z decyzją nr 89/2/2.9.2013 Komisji ds. Kredytów i Ubezpie
czeń, panu Ioannisowi Peristerisowi, który od momentu zgłoszenia 
niniejszej decyzji ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowanie 
w imieniu zakładu ubezpieczeń decyzji, które są wiążące dla tego 
zakładu ubezpieczeń; 

2) wyznaczenia na dzień 14 grudnia 2013 r. terminu dla zarządcy na 
wdrożenie środków i podjęcie decyzji administracyjnych w celu ograni
czenia ryzyka ubezpieczeniowego spółki i zagwarantowania interesów 
ubezpieczonych osób; 

3) zobowiązania zarządcy do przedstawienia Bankowi Centralnemu Grecji 
w terminie jednego miesiąca od wydania niniejszej decyzji sprawo
zdania na temat wdrożonych środków oraz do zarejestrowania i przed
stawienia portfela polis i zobowiązań ubezpieczeniowych, a także 
rejestru gwarancji inwestycyjnych i dostępnych aktywów według stanu 
na dzień 4 grudnia 2013 r. 

Data wejścia w życie: 15.11.2013 
Data ważności: 15.12.2013 

Właściwe organy Bank Centralny Grecji 
Adres: 
Eleftheriou Venizelou 21 
102 50 Αθήνα/Athens 
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE 

Organ nadzoru Bank Centralny Grecji 
Adres: 
Eleftheriou Venizelou 21 
102 50 Αθήνα/Athens 
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE 

Wyznaczony zarządca 

Obowiązujące przepisy Prawo Grecji zgodnie z przepisami art. 9, 17a, 17b i 17c dekretu legi
slacyjnego 400/1970
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