
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Środki służące reorganizacji

Decyzja dotycząca środków służących reorganizacji zakładu ubezpieczeń „INTERNATIONAL LIFE 
Life Insurance S.A.”

(2016/C 245/05)

Publikacja zgodnie z art. 271 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Zakład ubezpieczeń „INTERNATIONAL LIFE Life Insurance S.A.” z siedzibą pod adresem Kifisias 7 & 
Neapoleos 2, 15123 Marousi, numer w rejestrze handlowym: 000954901000, 
numer identyfikacji podatkowej: 094327788, identyfikator podmiotu prawnego: 
213800HFA633NACOEZ72

Data wydania, rodzaj decyzji i data 
wejścia w życie

Decyzja nr 185/1/12.5.2016 Komitetu ds. Kredytów i Ubezpieczeń Narodowego 
Banku Grecji dotycząca:

1) utrzymania nałożonego na zakład ubezpieczeń zakazu podejmowania nowej 
działalności ubezpieczeniowej w całym zakresie jej działalności we wszystkich 
grupach ubezpieczeń oraz zakazu wprowadzania jakiejkolwiek dodatkowej 
zmiany powodującej podniesienie składek ubezpieczeniowych, ubezpieczonego 
kapitału lub świadczeń z tytułu zakresu ubezpieczenia na podstawie istniejących 
umów ubezpieczeniowych;

a także utrzymania wyznaczonego już zarządcy, który zapewni w szczególności 
pobór składek ubezpieczeniowych i windykację innych roszczeń zakładu ubez
pieczeń, jak również będzie przekazywał szczegółowe cotygodniowe sprawoz
dania dotyczące aktywów i zobowiązań ubezpieczeniowych;

2) spoczywającego na zarządzie zakładu ubezpieczeń obowiązku znalezienia – we 
współpracy z zarządcą – wykonawcy będącego zakładem ubezpieczeń w celu 
przeniesienia portfela ubezpieczeń obejmującego istniejące indywidualne polisy 
ubezpieczeniowe na życie obejmujące obrażenia w grupie I.3 wynikające 
wyłącznie z choroby bądź też choroby lub wypadku, należące do następujących 
klas przewidzianych w art. 5 ustawy 4364/2016:

a) I.1 ubezpieczenia na dożycie lub na wypadek śmierci, ubezpieczenia mie
szane, ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki;

b) I.2 ubezpieczenie na wypadek utraty dochodów;

c) III ubezpieczenia na życie związane z inwestycjami.

Termin składania zgłoszeń wyrażających zainteresowanie od potencjalnych 
zakładów ubezpieczeń ustalono na dzień 20 maja 2016 r. o godz. 12.00 
w południe;

3) zawieszenia płatności od zakładu ubezpieczeń do dnia 15 lipca 2016 r. 
w następujących przypadkach:

a) zrzeczenie się, w całości lub w części, umów ubezpieczeniowych we wszyst
kich grupach ubezpieczeń;

b) wypłata wpływów z tytułu lepszych rezerw matematycznych na podstawie 
umów ubezpieczeniowych klas I1 i I2, poza przypadkiem wygaśnięcia 
umów ubezpieczeniowych lub wypłaty świadczeń;

c) wypłata dodatkowych świadczeń (premii) przewidzianych w umowach ubez
pieczeniowych przed terminem zapadalności we wszystkich grupach 
ubezpieczeń;

d) przedterminowe wycofanie świadczeń dla ubezpieczonych na podstawie 
umów ubezpieczenia zbiorowego w klasie ubezpieczenia VII;
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e) udzielanie pożyczek na podstawie umów ubezpieczenia lub podnoszenia 
obecnych pozostających do spłaty kwot pożyczek, we wszystkich grupach 
ubezpieczeń;

f) zobowiązanie pośredników do wykonywania zobowiązań umownych doty
czących wypłat wynagrodzeń, dodatków i dodatkowych prowizji oferowa
nych oprócz prowizji odpowiadających składce ubezpieczeniowej;

g) koszty szkolenia pośredników oraz koszty poniesione w procesie zatrudnia
nia, szkolenia oraz finansowania nowych pośredników;

h) amortyzacja lub odsetki, które muszą zostać zapłacone przez zakład ubez
pieczeń w celu obsługi jego umów pożyczki lub obligacji;

i) wynagrodzenie, dodatki i wszelkiego rodzaju wydatki na rzecz członków 
zarządu;

j) koszty operacyjne zakładu ubezpieczeń inne niż minimalne koszty nie
zbędne do zapewnienia jego należytego funkcjonowania.

Powyższe płatności podlegają art. 229 ust. 3 ustawy 4364/2016 w odniesieniu 
do przerwania biegu terminów, aktów proceduralnych dotyczących środków 
wykonawczych oraz wniosków o zastosowanie środków tymczasowych;

4) wprowadzenia zakazu jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego finanso
wania zakładu ubezpieczeń przez jego jednostkę zależną, która również jest 
zakładem ubezpieczeń o nazwie „International Life General Insurance S.A.”, 
oraz przeprowadzania między nimi jakichkolwiek transakcji obejmujących 
sprzedaż i kupno aktywów;

5) wprowadzenia zakazu jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego finanso
wania lub wspierania płynności członków zarządu, akcjonariuszy i przedsię
biorstw powiązanych z zakładem ubezpieczeń.

Wejście w życie: 12 maja 2016 r.

Data zakończenia obowiązywania decyzji: Nie określono

Właściwe organy Narodowy Bank Grecji
Adres: E. Venizelou 21
102 50 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Organy nadzoru Narodowy Bank Grecji
Adres: E. Venizelou 21
102 50 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Wyznaczony zarządca Ioannis PERISTERIS, imię ojca: Dimitrios

Obowiązujące przepisy Przepisy prawa greckiego, zgodnie z przepisami art. 224, 225, 228 i 229 ustawy 
4364/2016.
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