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Środki służące reorganizacji

Decyzja w sprawie środków służących reorganizacji „International Life, Life Insurance SA”

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

(2016/C 474/06)

Zakład ubezpieczeń „International Life, Life Insurance SA”, z siedzibą w Kifisias 7 & Neapoleos 2, 
15123 Marousi, numer w ogólnym rejestrze handlowym (GEMI) 000954901000, 
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 094327788, identyfikator podmiotu praw
nego (LEI) 213800HFA633NACOEZ72

Data wydania, data wejścia w życie 
i rodzaj decyzji

Decyzja 202/1/19.9.2016 komisji ds. kredytów i ubezpieczeń Bank of Greece 
(banku centralnego Grecji) w sprawie:

1) powierzenia zarządcy komisarycznemu, panu Ioannisowi Peristerisowi, zadania 
zarządzania – w miejsce zarządu – zakładem ubezpieczeń;

2) obowiązków zarządcy komisarycznego:

a) powierzenia ekspertom zadania zbadania dokumentacji dotyczącej nierucho
mości należących do zakładu ubezpieczeń, wybranych przez wykonawcę 
będącego zakładem ubezpieczeń celem przeprowadzenia przeniesienia port
fela, które zostało zatwierdzone decyzją nr 197/1/1.9.2016 komisji ds. kre
dytów i ubezpieczeń Bank of Greece (banku centralnego Grecji), a także 
powierzenie mu zadania sporządzenia i dostarczenia do zakładu odpowied
niego sprawozdania, które musi w szczególności zawierać szczegółowe infor
macje na temat aa) statusu prawnego nieruchomości w zakresie ich własno
ści oraz wszelkich praw własności do nich; ab) działań, zakładanego czasu 
i kosztów koniecznych do uregulowania statusu nieruchomości w celu ich 
przekazania; oraz

b) przedłożenia sprawozdania sporządzonego przez ekspertów do Bank of Gre
ece (banku centralnego Grecji) do dnia 3 października 2016 r., w tym uwag 
na temat zdolności zakładu ubezpieczeń do podjęcia wymaganych działań;

3) utrzymania w mocy środków ustanowionych w decyzjach 185/1/12.5.2016 
(nr 2–5) i 198/1/13.9.2016 komisji ds. kredytów i ubezpieczeń Bank of Greece 
(banku centralnego Grecji), a w szczególności przedłużenia zawieszenia 
wszelkich płatności oraz uiszczania rat przez zakład ubezpieczeń do 
dnia 31 października 2016 r., jak ustanowiono w pierwszej z tych decyzji.

Data wejścia w życie: z dniem przyjęcia (19.9.2016 r.)

Okres obowiązywania: niezdefiniowany

Właściwe organy Bank of Greece

Adres:

E. Venizelou 21
102 50 Ateny
GRECJA

Organ nadzoru Bank of Greece

Adres:

E. Venizelou 21
102 50 Ateny
GRECJA
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Mianowany zarządca komisaryczny Ioannis Peristeris, imię ojca: Dimitrios

Prawo właściwe Prawo greckie, zgodnie z art. 223, 224, 225, 228 i 229 ustawy 4364/2016.
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