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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/    /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Μαΐου 2002

σχετικά µε την ασφάλιση ζωής

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπ� όψιν :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 47, παράγραφος 2 και

το άρθρο 55,

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

Aποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης3,

                                                
1 ΕΕ C 365, 19.12.2000, σ. 1.
2 EE C 123, 25.4.2001, σ. 24.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2001 (EE C 343, 5.12.2001, σ. 202),

κοινή θέση του Συµβουλίου της ........ (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα)
και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ....... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η πρώτη οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Μαρτίου 1979 για το συντονισµό των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη και άσκηση

δραστηριοτήτων που αφορούν την πρωτασφάλιση ζωής1, η δεύτερη οδηγία 90/619/ΕΟΚ του

Συµβουλίου της 8ης Νοεµβρίου 1990 για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων σχετικά µε την πρωτασφάλιση ζωής και για τη θέσπιση διατάξεων

που έχουν σκοπό να διευκολύνουν την πραγµατική άσκηση ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,

καθώς και την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ2 και η οδηγία 92/96/ΕΟΚ του

Συµβουλίου της 10ης Νοεµβρίου 1992 για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών

και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση ζωής και για την τροποποίηση

των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία σχετικά µε την ασφάλιση ζωής) 3

έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά και αρκετές φορές. ∆εδοµένου ότι πρέπει να γίνουν νέες

τροποποιήσεις, οι παραπάνω οδηγίες θα πρέπει για λόγους σαφήνειας να αναδιατυπωθούν

σ� ένα ενιαίο κείµενο.

(2) Για να διευκολυνθεί η ανάληψη και η άσκηση των δραστηριοτήτων της ασφαλίσεως ζωής,

επιβάλλεται να εξαλειφθούν ορισµένες διαφορές που υφίστανται µεταξύ των εθνικών

νοµοθεσιών ως προς το θέµα του ελέγχου. Για να πραγµατοποιηθεί ο σκοπός αυτός και να

εξασφαλισθεί συγχρόνως µια ικανοποιητική προστασία των ασφαλιζοµένων και των

δικαιούχων σ� όλα τα κράτη µέλη, πρέπει να συντονισθούν ιδίως οι διατάξεις οι σχετικές µε

τις χρηµατοδοτικές εγγυήσεις που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής.

                                                
1 EE L 63, 13.3.1979, σ. 1. Oδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/12/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 77, 20.3.2002, σ. 11).
2 EE L 330, 29.11.1990, σ. 50. Oδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 92/96/ΕΟΚ (ΕΕ L

360, 9.12.1992, σ. 1).
3 EE L 360, 9.12.1992, σ. 1. Oδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 290, 17.11.2000, σ. 27).
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(3) Είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά στον τοµέα της πρωτασφάλισης ζωής,

τόσο όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης όσο και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

εντός των κρατών µελών, προκειµένου να διευκολυνθούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που

εδρεύουν στην Κοινότητα να αναλαµβάνουν υποχρεώσεις εντός της Κοινότητας και να δοθεί

η δυνατότητα στους αντισυµβαλλόµενους του ασφαλιστή να αποτείνονται όχι µόνον σε

επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στη χώρα τους, αλλά επίσης σε επιχειρήσεις που έχουν την

εταιρική έδρα τους εντός της Κοινότητας και είναι εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη µέλη.

(4) Κατ�εφαρµογήν της συνθήκης, και για θέµατα παροχής υπηρεσιών, απαγορεύεται κάθε

µεταχείριση που δηµιουργεί διακρίσεις βασιζόµενες στο γεγονός ότι µια επιχείρηση δεν είναι

εγκατεστηµένη στο κράτος µέλος, στο οποίο πραγµατοποιείται η παροχή. Η απαγόρευση

αυτή εφαρµόζεται στις παροχές υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από κάθε εγκατάσταση

εντός της Κοινότητας, είτε πρόκειται για την έδρα µιας επιχείρησης, είτε για πρακτορείο ή

υποκατάστηµα.

(5) Η παρούσα οδηγία αποτελεί, κατά συνέπεια, σηµαντικό στάδιο της προσέγγισης των εθνικών

αγορών στα πλαίσια µιας ενιαίας ενοποιηµένης αγοράς και το στάδιο αυτό πρέπει να

συµπληρωθεί από άλλες κοινοτικές πράξεις προκειµένου να καταστεί δυνατό για όλους τους

αντισυµβαλλόµενους να απευθύνονται σε οποιονδήποτε ασφαλιστή που εδρεύει στην

Κοινότητα και ασκεί σ�αυτήν τις δραστηριότητές του είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε

υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, εξασφαλίζοντάς τους συγχρόνως επαρκή

προστασία.

(6) Η παρούσα οδηγία εντάσσεται στο νοµοθετικό κοινοτικό έργο στον τοµέα της ασφάλισης

ζωής, το οποίο επίσης περιλαµβάνει την οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης

∆εκεµβρίου 1991 για τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς των

ασφαλιστικών επιχειρήσεων 1.

                                                
1 EE L 374, 31.12.1991, σ. 7.
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(7) Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε συνίσταται στην επίτευξη βασικής, αναγκαίας και επαρκούς

εναρµόνισης για την αµοιβαία αναγνώριση των αδειών και των συστηµάτων προληπτικού

ελέγχου, επιτρέπουσας τη χορήγηση ενιαίας άδειας µε ισχύ σε όλη την Κοινότητα και την

εφαρµογή της αρχής του ελέγχου από το κράτος µέλος καταγωγής.

(8) Η πρόσβαση στην ασφαλιστική δραστηριότητα και η άσκησή της εξαρτώνται από τη

χορήγηση ενιαίας διοικητικής άδειας από τις αρχές του κράτους µέλους, στο οποίο εδρεύει η

ασφαλιστική επιχείρηση. Η άδεια αυτή επιτρέπει στην επιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες

σε ολόκληρη την Κοινότητα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης

παροχής υπηρεσιών. Το κράτος µέλος του υποκαταστήµατος ή της ελεύθερης παροχής

υπηρεσιών δεν θα µπορεί να απαιτεί τη χορήγηση νέας άδειας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

που επιθυµούν να ασκήσουν ασφαλιστικές δραστηριότητες σ� αυτό το κράτος µέλος και

έχουν ήδη λάβει άδεια στο κράτος µέλος καταγωγής.

(9) Οι αρµόδιες αρχές δεν θα πρέπει να χορηγούν ούτε να διατηρούν σε ισχύ άδεια λειτουργίας

ασφαλιστικής επιχείρησης, εάν οι στενοί δεσµοί που τη συνδέουν µε άλλα φυσικά ή νοµικά

πρόσωπα είναι ικανοί να παρεµποδίσουν την ορθή άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, οφείλουν

επίσης να παρέχουν ικανοποίηση στις αρµόδιες αρχές ως προς αυτό.

(10) Ο προβλεπόµενος από την παρούσα οδηγία ορισµός των «στενών δεσµών» θέτει τα ελάχιστα

κριτήρια και αυτό δεν κωλύει τα κράτη µέλη να τον εφαρµόζουν και σε περιπτώσεις µη

προβλεπόµενες στον εν λόγω ορισµό.
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(11) Μόνον η απόκτηση σηµαντικού ποσοστού του κεφαλαίου µιας εταιρίας δεν αποτελεί

συµµετοχή, κατά την έννοια των «στενών δεσµών», εάν η απόκτηση αυτή γίνεται µόνον ως

προσωρινή επένδυση, η οποία δεν επιτρέπει την άσκηση επιρροής επί της δοµής και της

οικονοµικής πολιτικής της επιχείρησης.

(12) Οι αρχές της αµοιβαίας αναγνώρισης και του ελέγχου, τον οποίο ασκεί το κράτος µέλος

καταγωγής, απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να µη χορηγούν ή να

ανακαλούν την άδεια λειτουργίας, εάν στοιχεία, όπως το περιεχόµενο του προγράµµατος

δραστηριοτήτων ή ο τόπος άσκησης των πράγµατι ασκούµενων δραστηριοτήτων δείχνουν

σαφώς ότι η ασφαλιστική επιχείρηση προτίµησε να υπαχθεί στο νοµικό σύστηµα ενός

κράτους µέλους για να αποφύγει την υπαγωγή της σε αυστηρότερους κανόνες ισχύοντες σε

άλλο κράτος µέλος, στο έδαφος του οποίου προτίθεται να ασκήσει ή ασκεί το µεγαλύτερο

τµήµα των δραστηριοτήτων της. Μια ασφαλιστική επιχείρηση πρέπει να έχει άδεια

λειτουργίας στο κράτος µέλος, στο οποίο ευρίσκεται η καταστατική της έδρα. Εξάλλου, τα

κράτη µέλη πρέπει να απαιτούν από την ασφαλιστική επιχείρηση να έχει την κεντρική της

διοίκηση οπωσδήποτε στο κράτος µέλος καταγωγής της και όντως να ασκεί εκεί

δραστηριότητα.

(13) Για πρακτικούς λόγους, η παροχή υπηρεσιών πρέπει να οριστεί λαµβανοµένης υπ� όψιν

αφενός, της εγκατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης και, αφετέρου, του τόπου

ανάληψης της ασφαλιστικής υποχρέωσης. Πρέπει, ως εκ τούτου, να δοθεί επίσης ο ορισµός

της ασφαλιστικής υποχρέωσης. Επιπλέον, πρέπει να οριοθετηθεί η δραστηριότητα που

ασκείται µέσω εγκαταστάσεων σε σχέση µε εκείνη που ασκείται ως ελεύθερη παροχή

υπηρεσιών.
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(14) Η ταξινόµηση κατά κλάδους ασφάλισης είναι αναγκαία για να καθορισθούν ιδίως οι

δραστηριότητες που αποτελούν αντικείµενο υποχρεωτικής αδείας.

(15) Ενδείκνυται να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας ορισµένες ενώσεις

αλληλασφαλίσεως, οι οποίες, δυνάµει του νοµικού τους καθεστώτος, πληρούν τους όρους

ασφαλείας και προσφέρουν ειδικές χρηµατοδοτικές εγγυήσεις. Πρέπει, εξάλλου, να

εξαιρεθούν ορισµένοι οργανισµοί, των οποίων η δραστηριότητα εκτείνεται σε έναν πολύ

περιορισµένο τοµέα και περιορίζεται εκ του καταστατικού τους.

(16) Η ασφάλιση «ζωής» υπόκειται σε διοικητική άδεια και σε διοικητικό έλεγχο σε κάθε Κράτος

µέλος. Πρέπει να καθορισθούν και οι προϋπoθέσεις χορηγήσεως ή ανακλήσεως αυτής της

αδείας. Eίναι απαραίτητο να προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδίκου προσφυγής κατά

των αποφάσεων αρνήσεως ή ανακλήσεως.

(17) Πρέπει να διευκρινιστούν οι εξουσίες και τα µέσα ελέγχου των αρµοδίων αρχών. Πρέπει

επίσης να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις σχετικά µε την ανάληψη, την άσκηση και τον

έλεγχο της δραστηριότητας που αναπτύσσεται υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

(18) Την ευθύνη για την εποπτεία της χρηµατοοικονοµικής ευρωστίας της ασφαλιστικής

επιχείρησης, ιδίως όσον αφορά τη φερεγγυότητά της και τη σύσταση επαρκών τεχνικών

αποθεµατικών, καθώς και την κάλυψη αυτών των αποθεµατικών από νοµισµατικώς

αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού, θα πρέπει να την έχουν οι αρµόδιες αρχές του κράτους

µέλους καταγωγής.
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(19) Θα πρέπει να προβλεφθεί η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών και των

αρχών ή οργανισµών που, ως εκ των καθηκόντων τους, συµβάλλουν στην ενίσχυση της

σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Για να διαφυλάσσεται ο εµπιστευτικός

χαρακτήρας των πληροφοριών που διαβιβάζονται, ο κατάλογος των αποδεκτών τους θα

πρέπει να παραµένει αυστηρά περιοριστικός.

(20) Ορισµένες πράξεις, όπως οι απάτες και τα εγκλήµατα των προσώπων που είναι κάτοχοι

εµπιστευτικών πληροφοριών, ακόµη και όταν δεν αφορούν ασφαλιστικές, αλλά άλλου είδους

επιχειρήσεις, είναι ικανές να επηρεάσουν τη σταθερότητα και το αδιάβλητο του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

(21) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες επιτρέπεται η προαναφερθείσα

ανταλλαγή πληροφοριών.

(22) Οσάκις προβλέπεται ότι οι πληροφορίες δεν µπορούν να κοινολογηθούν χωρίς τη ρητή

συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών, οι αρχές αυτές µπορούν, κατά περίπτωση, να εξαρτήσουν

τη συγκατάθεσή τους από την τήρηση συγκεκριµένων όρων.

(23) Τα κράτη µέλη µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες για ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες

χώρες εφόσον οι διαβιβαζόµενες πληροφορίες καλύπτονται από κατάλληλες εγγυήσεις όσον

αφορά το επαγγελµατικό απόρρητο.
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(24) Για την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς και για

την προστασία των πελατών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ο

ελεγκτής οφείλει να ενηµερώνει ταχέως τις αρµόδιες αρχές όταν, στις περιπτώσεις που

προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, λάβει γνώση, κατά την εκπλήρωση της αποστολής του,

ορισµένων γεγονότων, το οποία είναι ικανά να επηρεάσουν σοβαρά την οικονοµική

κατάσταση ή τη διοικητική και λογιστική οργάνωση της ασφαλιστικής επιχείρησης.

(25) Λαµβανοµένου υπ� όψιν του επιδιωκόµενου στόχου, είναι ευκταίο τα κράτη µέλη να

προβλέψουν ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση, οσάκις τα γεγονότα αυτά

διαπιστώνονται από έναν ελεγκτή κατά την εκπλήρωση της αποστολής του σε µία επιχείρηση

που έχει στενούς δεσµούς µε µία ασφαλιστική επιχείρηση.

(26) Η υποχρέωση που επιβάλλεται στους ελεγκτές να ανακοινώνουν, κατά περίπτωση, στις

αρµόδιες αρχές, σχετικά µε µία ασφαλιστική επιχείρηση, ορισµένα γεγονότα ή αποφάσεις που

διαπίστωσαν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους σε µία µη ασφαλιστική επιχείρηση

δεν µεταβάλλει από µόνη της το χαρακτήρα της αποστολής τους σ� αυτήν την επιχείρηση,

ούτε τον τρόπο, µε τον οποίο οφείλουν να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους έναντι της

επιχείρησης αυτής.

(27) Η διενέργεια των πράξεων διαχείρισης από ασφαλιστικές εταιρείες των ενεργητικών

στοιχείων που έχουν στην κατοχή τους όµιλοι ταµείων ασφάλισης, δεν µπορεί να

συνεπάγεται, σε καµία περίπτωση, συρρίκνωση των εξουσιών που απονέµονται στις εκάστοτε

αρµόδιες αρχές έναντι των κατόχων των στοιχείων του ενεργητικού τους οποίους αφορά αυτή

η διαχείριση.
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(28) Ορισµένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας ορίζουν τους ελάχιστους κανόνες. Το κράτος

µέλος καταγωγής µπορεί να θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες για τις ασφαλιστικές

επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια από τις δικές του αρµόδιες αρχές.

(29) Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα πρέπει να διαθέτουν τα µέσα ελέγχου που είναι

αναγκαία για να εξασφαλιστεί η οµαλή άσκηση των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής

επιχείρησης στο σύνολο της Κοινότητας, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό

καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, οι αρχές αυτές θα πρέπει να είναι σε

θέση να θεσπίζουν κατάλληλα µέτρα διασφάλισης ή να επιβάλλουν κυρώσεις προκειµένου να

προλαµβάνουν ενδεχόµενες παρατυπίες και παραβάσεις των διατάξεων στον τοµέα του

ελέγχου των ασφαλίσεων.

(30) Θα πρέπει οι διατάξεις οι σχετικές µε τη µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου, να περιέχουν

διατάξεις που θα αφορούν ειδικά την περίπτωση, κατά την οποία το χαρτοφυλάκιο

ασφαλιστικών συµβάσεων που συνήφθησαν υπό το καθεστώς παροχής υπηρεσιών

µεταβιβάζεται σε άλλη επιχείρηση.

(31) Οι διατάξεις περί µεταβίβασης του χαρτοφυλακίου είναι ανάγκη να προσαρµοσθούν στο

νοµικό καθεστώς της ενιαίας άδειας που θεσπίζεται µε την παρούσα οδηγία.
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(32) ∆εν θα πρέπει να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις που ιδρύονται µετά από τις ηµεροµηνίες που

προβλέπονται από το άρθρο 18 παράγραφος 3 να εφαρµόζουν τη σώρευση ασφαλίσεως

κλάδου «ζωής» και κλάδου «ζηµιών». Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που εφήρµοζαν, κατά τις

σχετικές ηµεροµηνίες που προβλέπονται από το άρθρο 18 παράγραφος 3, αυτή τη σώρευση

ασφαλίσεως, θα πρέπει τα κράτη µέλη να έχουν τη δυνατότητα να τους επιτρέπουν τη

συνέχιση εφαρµογής αυτής της σωρεύσεως, υπό τον όρο ότι οι επιχειρήσεις θα υιοθετήσουν

ξεχωριστή διαχείριση για καθεµιά από τις δραστηριότητές τους, ώστε να διασφαλίζονται τα

αντίστοιχα συµφέροντα των ασφαλισµένων στον κλάδο «ζωής» και των ασφαλισµένων στον

κλάδο «ζηµιών», καθώς και να µην επιβαρύνεται η µία δραστηριότητα µε τις ελάχιστες

υποχρεώσεις της άλλης. Όσον αφορά τις ήδη υφιστάµενες επιχειρήσεις που εφαρµόζουν αυτή

τη σώρευση, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν οµοίως τη δυνατότητα να απαιτήσουν από

αυτές να παύσουν να ασκούν αυτή τη σώρευση από τη στιγµή που θα εγκατασταθούν στο

έδαφός τους. Εξάλλου, οι εξειδικευµένες επιχειρήσεις πρέπει να υπαχθούν σε ιδιαίτερη

εποπτεία, εφ�όσον µια επιχείρηση ασφαλίσεως κλάδου «ζηµιών» ανήκει στον ίδιο οικονοµικό

όµιλο µε µια επιχείρηση ασφαλίσεως «ζωής».

(33) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εµποδίζουν µια πολυκλαδική επιχείρηση να διαιρεθεί

σε δύο επιχειρήσεις, εκ των οποίων η µία ασχολείται µε την ασφάλιση ζωής και η άλλη µε τις

λοιπές ασφαλίσεις, και για να γίνει αυτή η διάσπαση υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες

πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να προβλέψουν, στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου

περί ανταγωνισµού, ένα κατάλληλο φορολογικό καθεστώς κυρίως ως προς την υπεραξία που

µια τέτοια διάσπαση θα µπορούσε να προκαλέσει.
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(34) Τα κράτη µέλη που το επιθυµούν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν στην ίδια

επιχείρηση άδειες για τους ασφαλιστικούς κλάδους που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι και

για τις ασφαλιστικές πράξεις των κλάδων 1 και 2 στο παράρτηµα της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ

του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί συντονισµού των νοµοθετικών κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός

της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής 1. Η ευχέρεια αυτή θα πρέπει όµως να

εξαρτάται από ορισµένες προϋποθέσεις όσον αφορά την τήρηση των λογιστικών κανόνων και

των κανόνων εκκαθάρισης.

(35) Είναι ανάγκη, για λόγους προστασίας των ασφαλιζοµένων, κάθε ασφαλιστική επιχείρηση να

συνιστά επαρκή τεχνικά αποθεµατικά. Ο υπολογισµός των αποθεµατικών αυτών

πραγµατοποιείται κυρίως βάσει αναλογιστικών αρχών. Θα πρέπει να επέλθει συντονισµός

των αρχών αυτών, ώστε να διευκολυνθεί η αµοιβαία αναγνώριση των διατάξεων περί

προληπτικής εποπτείας που ισχύουν στα διάφορα κράτη µέλη.

(36) Είναι ευκταίο, για λόγους σύνεσης, να επέλθει ένας στοιχειώδης συντονισµός των κανόνων

που διέπουν τους περιορισµούς του επιτοκίου κατά τον υπολογισµό των τεχνικών

αποθεµατικών και εφ�όσον οι υφιστάµενες µέθοδοι περιορισµού είναι εξίσου ορθές, συνετές

και ισοδύναµες, ενδείκνυται µάλλον να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να επιλέξουν

ελεύθερα τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί.

                                                
1 EE L 228, 16.8.1973, σ. 3. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 181, 20.7.2000,
σ. 65).
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(37) Είναι σκόπιµος ο συντονισµός των κανόνων σχετικά µε τον υπολογισµό των τεχνικών
αποθεµατικών και των κανόνων σχετικά µε τη διαφοροποίηση, τον εντοπισµό και τη
νοµισµατική αντιστοιχία των στοιχείων ενεργητικού που συνιστούν τα τεχνικά αποθεµατικά,
προκειµένου να διευκολυνθεί η αµοιβαία αναγνώριση των κανόνων των κρατών µελών. Ο
συντονισµός αυτός πρέπει να λαµβάνει υπ� όψιν τα µέτρα που έχουν ληφθεί στον τοµέα της
ελευθέρωσης των κινήσεων κεφαλαίων µε βάση το άρθρο 56 της συνθήκης, καθώς και την
πρόοδο που έχει πραγµατοποιήσει η Κοινότητα για την ολοκλήρωση της οικονοµικής και
νοµισµατικής ένωσης.

(38) Το κράτος µέλος καταγωγής δεν µπορεί να απαιτεί από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να
τοποθετούν τα στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν στα τεχνικά αποθεµατικά τους σε
συγκεκριµένες κατηγορίες, δεδοµένου ότι αυτού του είδους οι απαιτήσεις δεν συµβιβάζονται
µε την ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων που προβλέπονται στο άρθρο 56 της συνθήκης.

(39) Είναι αναγκαίο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να διαθέτουν, επί πλέον των επαρκών τεχνικών
αποθεµατικών για την αντιµετώπιση των συµβατικών υποχρεώσεών τους,
συµπεριλαµβανοµένων των µαθηµατικών αποθεµατικών, και ένα πρόσθετο αποθεµατικό,
ονοµαζόµενο «περιθώριο φερεγγυότητας», που αντιστοιχεί στην ελεύθερη βάρους περιουσία
τους και, µε τη συγκατάθεση της αρµοδίας αρχής, στα τεκµαρτά περιουσιακά στοιχεία, και το
οποίο θα χρησιµεύει ως ρυθµιστικό κεφάλαιο σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης των
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Η απαίτηση αυτή αποτελεί σηµαντικό στοιχείο του
συστήµατος προληπτικής εποπτείας για την προστασία των ασφαλισµένων και των κατόχων
ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Προκειµένου να εξασφαλισθεί ως προς το σηµείο αυτό, βάσει
αντικειµενικών κριτηρίων, καθορισµός των επιβαλλοµένων υποχρεώσεων, ώστε να τίθενται
σε ίση µοίρα από πλευράς ανταγωνισµού οι ισοµεγέθεις επιχειρήσεις, θα πρέπει να
προβλέπεται ότι αυτό το περιθώριο θα είναι ανάλογο προς το σύνολο των δεσµεύσεων της
επιχειρήσεως και προς τη φύση και τη σοβαρότητα των κινδύνων που παρουσιάζουν οι
διάφορες δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Το
περιθώριο αυτό θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ποικίλλει ανάλογα µε το αν πρόκειται για
κίνδυνο επενδύσεως, κίνδυνο θανάτου ή αποκλειστικά για διαχειριστικό κίνδυνο. Θα πρέπει
συνεπώς να καθορίζεται άλλοτε σε συνάρτηση µε τα µαθηµατικά αποθεµατικά και τα
κεφάλαια που υπόκεινται στους κινδύνους, οι οποίοι έχουν αναληφθεί από την ασφαλιστική
επιχείρηση, άλλοτε σε συνάρτηση µε τα ασφάλιστρα ή µε τις εισπραττόµενες εισφορές,
άλλοτε σε αποκλειστική συνάρτηση µε τα αποθεµατικά και άλλοτε σε συνάρτηση µε τα
στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων «τοντίνες».
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(40) Η οδηγία 92/96/ΕΟΚ προέβλεπε προσωρινό ορισµό της οργανωµένης αγοράς, εν αναµονή

της εκδόσεως της οδηγίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών, που

θα εναρµόνιζε αυτήν την έννοια σε κοινοτική κλίµακα. Η οδηγία του Συµβουλίου 93/22/ΕΟΚ

της 10ης Μαΐου 1993 σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών1

προβλέπει ορισµό της οργανωµένης αγοράς, αποκλείοντας, ωστόσο, τις δραστηριότητες

ασφάλισης ζωής από τo πεδίο εφαρµογής της. Θα πρέπει να εφαρµοσθεί η έννοια της

οργανωµένης αγοράς και στις δραστηριότητες ασφάλισης ζωής.

(41) Ο κατάλογος των στοιχείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη σύσταση του

περιθωρίου φερεγγυότητας που απαιτείται από την παρούσα οδηγία λαµβάνει υπ� όψιν τα νέα

χρηµατοπιστωτικά µέσα και τις διευκολύνσεις που παρέχονται στα άλλα χρηµατοπιστωτικά

ιδρύµατα για τη σύσταση των ιδίων κεφαλαίων τους. ∆εδοµένων των εξελίξεων της αγοράς

ως προς τη φύση της αντασφαλιστικής κάλυψης των επιχειρήσεων πρωτασφάλισης, είναι

ανάγκη να δοθεί στις αρµόδιες αρχές η εξουσία να περιορίζουν, υπό ορισµένες συνθήκες, τη

µείωση της απαίτησης του περιθωρίου φερεγγυότητας. Προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα

του περιθωρίου φερεγγυότητας, η δυνατότης συνυπολογισµού µελλοντικών κερδών στο

διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι περιορισµένη και να υπόκειται σε

όρους και θα πρέπει πάντως να λήξει µετά το 2009.

(42) Είναι αναγκαίο να απαιτείται ένα κεφάλαιο εγγυήσεως, του οποίου το ύψος και η σύνθεση να

είναι τέτοια, ώστε να παρέχεται η εγγύηση ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν, από τη στιγµή της

συστάσεώς τους, επαρκή µέσα και ότι σε καµιά περίπτωση το περιθώριο φερεγγυότητας δεν

θα πέσει, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, κάτω από ένα ελάχιστο όριο ασφαλείας. Το

σύνολο ή ένα καθορισµένο µέρος αυτού του κεφαλαίου εγγυήσεως θα πρέπει να αποτελείται

από εµφανή περιουσιακά στοιχεία.

                                                
1 EE L 141, 11.6.1993, σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
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(43) Για να αποφευχθούν στο µέλλον οι µεγάλες και απότοµες αυξήσεις του ποσού του ελάχιστου

κεφαλαίου εγγύησης, θα πρέπει να θεσπιστεί µηχανισµός, ο οποίος να προβλέπει την αύξησή

του ανάλογα µε τον Ευρωπαϊκό ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να

ορίσει ελάχιστα πρότυπα για τις απαιτήσεις του περιθωρίου φερεγγυότητας, παρέχοντας

παράλληλα στα κράτη µέλη καταγωγής τη δυνατότητα να καθορίζουν αυστηρότερους

κανόνες για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λαµβάνουν άδεια λειτουργίας από τις

αρµόδιες εθνικές τους αρχές.

(44) Εξακολουθούν να διαφέρουν οι ισχύουσες στα κράτη µέλη διατάξεις, όσον αφορά το δίκαιο

των συµβάσεων που έχουν σχέση µε τις δραστηριότητες, οι οποίες αναφέρονται στην

παρούσα οδηγία. Η εναρµόνιση του δικαίου που διέπει την ασφαλιστική σύµβαση δεν

αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς των ασφαλίσεων. Κατά

συνέπεια, η δυνατότητα που δίδεται στα κράτη µέλη να επιβάλλουν την εφαρµογή της

νοµοθεσίας τους στις ασφαλιστικές συµβάσεις που καλύπτουν υποχρεώσεις στο έδαφός τους,

παρέχει επαρκείς εγγυήσεις στους αντισυµβαλλοµένους. Είναι δυνατόν να παραχωρηθεί, σε

ορισµένες περιπτώσεις και σύµφωνα µε τους κανόνες που λαµβάνουν υπ� όψιν τους τις

ειδικές περιστάσεις, η ελευθερία επιλογής ως εφαρµοστέου επί της συµβάσεως δικαίου, ενός

δικαίου άλλου αντί του δικαίου του κράτους συνοµολόγησης της ασφαλιστικής υποχρέωσης..

(45) Για τις συµβάσεις ασφαλίσεως ζωής ενδείκνυται να δοθεί στον αντισυµβαλλόµενο η

δυνατότητα καταγγελίας της συµβάσεως εντός προθεσµίας 14 έως 30 ηµερών.
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(46) Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, η δυνατότητα πρόσβασης σ� ένα ευρύτερο φάσµα

ασφαλιστικών προϊόντων στην Κοινότητα, προκειµένου να είναι δυνατή η επιλογή του

καταλληλότερου για τις ανάγκες του προϊόντος, αποβαίνει προς το συµφέρον του

αντισυµβαλλοµένου. Εναπόκειται στο κράτος µέλος της υποχρέωσης να µεριµνά, ώστε να

µην υπάρχει στο έδαφός του κανένα εµπόδιο για την εµπορία όλων των ασφαλιστικών

προϊόντων που προσφέρονται στην Κοινότητα, εφ� όσον η εµπορία των προϊόντων αυτών δεν

αντιβαίνει στις διατάξεις περί προστασίας του γενικού συµφέροντος που ισχύουν στο κράτος

µέλος της υποχρέωσης και, στο µέτρο που το γενικό συµφέρον δεν διασφαλίζεται από τους

κανόνες του κράτους µέλους καταγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει

να εφαρµόζονται, κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, σε κάθε επιχείρηση, η οποία ασκεί

τις δραστηριότητές της στο εν λόγω κράτος µέλος και είναι αντικειµενικά απαραίτητες και

ανάλογες µε τον επιδιωκόµενο στόχο.

(47) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν ότι τα ασφαλιστικά προϊόντα και

τα συµβατικά έγγραφα που χρησιµοποιούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που

αναλαµβάνονται στο έδαφός τους, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς

ελεύθερης παροχής υπηρεσιών τηρούν τις εφαρµοστέες διατάξεις περί προστασίας του

γενικού συµφέροντος. Τα εφαρµοζόµενα συστήµατα ελέγχου θα πρέπει να είναι

προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς χωρίς, ωστόσο, να είναι δυνατόν να

αποτελούν προϋπόθεση για την άσκηση της ασφαλιστικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο

αυτό, δεν δικαιολογείται η εφαρµογή συστηµάτων προηγούµενης έγκρισης των όρων

ασφάλισης. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να προβλεφθούν άλλα συστήµατα ανταποκρινόµενα

καλύτερα στις απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς, τα οποία θα επιτρέπουν σε κάθε κράτος

µέλος να εγγυάται ουσιαστική προστασία των αντισυµβαλλοµένων.
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(48) Επιβάλλεται να προβλεφθεί ιδιαίτερη συνεργασία, µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών

µελών, καθώς και µεταξύ των αρχών αυτών και της Επιτροπής.

(49) Θα πρέπει να προβλεφθεί καθεστώς κυρώσεων που θα εφαρµόζονται στις περιπτώσεις, κατά

τις οποίες η ασφαλιστική επιχείρηση δεν συµµορφώνεται, στο κράτος µέλος όπου

αναλαµβάνεται η υποχρέωση, µε τις ισχύουσες για αυτήν διατάξεις περί γενικού

συµφέροντος.

(50) Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν µέτρα για την περίπτωση, κατά την οποία η οικονοµική

κατάσταση της επιχειρήσεως θα έφθανε σε σηµείο που θα ήταν δύσκολο να τηρήσει τις

υποχρεώσεις της. Σε ειδικές περιστάσεις, κατά τις οποίες απειλούνται τα δικαιώµατα των

αντισυµβαλλοµένων, οι αρµόδιες αρχές είναι ανάγκη να διαθέτουν εξουσία έγκαιρης

παρέµβασης κατά την άσκηση όµως αυτής της εξουσίας, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να

ενηµερώνουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τους λόγους που υπαγορεύουν αυτή την

εποπτική δράση, σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ορθής απονοµής της

δικαιοσύνης. Για όσο διάστηµα ισχύει η κατάσταση αυτή, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να

κωλύονται να πιστοποιούν ότι η ασφαλιστική επιχείρηση διαθέτει επαρκές περιθώριο

φερεγγυότητας.

(51) Για την εφαρµογή αναλογιστικών αρχών σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, επιτρέπεται να

µπορεί να απαιτεί το κράτος µέλος καταγωγής τη συστηµατική κοινοποίηση των τεχνικών

στοιχείων, βάσει των οποίων υπολογίζονται τα τιµολόγια των συµβάσεων και τα τεχνικά

αποθεµατικά, πράγµα που αποκλείει την κοινοποίηση των γενικών και ειδικών όρων των

συµβολαίων αλλά και των εµπορικών τιµολογίων της επιχείρησης.
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(52) Στα πλαίσια µιας εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των ασφαλίσεων, ο καταναλωτής θα

διαθέτει µεγαλύτερο πεδίο επιλογής και µεγαλύτερη ποικιλία συµβάσεων. Για να επωφεληθεί

πλήρως από την ποικιλοµορφία και τον αυξηµένο ανταγωνισµό, θα πρέπει να είναι επαρκώς

ενηµερωµένος, ώστε να επιλέγει τη σύµβαση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Αυτή η ανάγκη ενηµέρωσης αποβαίνει σηµαντικότερη και λόγω της πολύ µεγάλης διάρκειας

των υποχρεώσεων. Πρέπει, ως εκ τούτου, να επέλθει συντονισµός ενός ελάχιστου αριθµού

διατάξεων, ώστε ο καταναλωτής να ενηµερώνεται µε σαφήνεια και ακρίβεια ως προς τα

βασικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων προϊόντων και ως προς τα στοιχεία των φορέων

που είναι αρµόδιοι για την εξέταση απαιτήσεων των αντισυµβαλλοµένων, των ασφαλισµένων

ή των δικαιούχων της συµβάσεως.

(53) Η διαφήµιση των ασφαλιστικών προϊόντων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα διευκόλυνσης της

πραγµατικής άσκησης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στη Κοινότητα. Είναι σηµαντικό

να έχουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις την ευχέρεια να χρησιµοποιούν όλα τα κανονικά µέσα

διαφήµισης στο κράτος µέλος του υποκαταστήµατος ή της παροχής των υπηρεσιών.

Παρ� όλ� αυτά, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν την τήρηση των κατ� ιδίαν κανόνων που

διέπουν τη µορφή και το περιεχόµενο αυτής της διαφήµισης και απορρέουν είτε από

κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις περί διαφηµίσεως είτε από διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη

µέλη για λόγους γενικού συµφέροντος.

(54) Στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς, κανένα κράτος µέλος δεν µπορεί πλέον να απαγορεύσει

την ταυτόχρονη άσκηση στο έδαφός του ασφαλιστικής δραστηριότητας υπό καθεστώς

εγκατάστασης και υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
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(55) Ορισµένα κράτη µέλη δεν υποβάλλουν τις ασφαλιστικές πράξεις σε κανένα είδος έµµεσης

φορολογίας, ενώ τα περισσότερα κράτη µέλη επιβάλλουν στις πράξεις αυτές ειδικές

φορολογικές επιβαρύνσεις και άλλες µορφές εισφορών. Υπάρχουν αισθητές διαφορές ως

προς τη διάρθρωση και τους συντελεστές αυτών των φορολογικών επιβαρύνσεων και

εισφορών µεταξύ των κρατών µελών που τις επιβάλλουν. Θα πρέπει να αποφευχθούν

στρεβλώσεις του ανταγωνισµού οφειλόµενες στις υπάρχουσες διαφορές στον τοµέα των

ασφαλιστικών υπηρεσιών µεταξύ των κρατών µελών. Με την επιφύλαξη µεταγενέστερου

συντονισµού, η εφαρµογή του φορολογικού καθεστώτος, καθώς και άλλων µορφών

εισφορών που προβλέπονται στο κράτος µέλος στο οποίο αναλαµβάνεται η υποχρέωση,

µπορεί να επιτρέψει την αντιµετώπιση αυτού του µειονεκτήµατος και εναπόκειται στα κράτη

µέλη η θέσπιση λεπτοµερειών που θα εξασφαλίζουν την είσπραξη των εν λόγω φορολογικών

επιβαρύνσεων και εισφορών.

(56) Επιβάλλεται να επέλθει κοινοτικός συντονισµός στον τοµέα της εκκαθάρισης ασφαλιστικών

επιχειρήσεων. Από τώρα ήδη, πρέπει να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση εκκαθάρισης

ασφαλιστικής επιχείρησης, το σύστηµα εγγύησης που έχει δηµιουργήσει κάθε κράτος µέλος

εξασφαλίζει ίση µεταχείριση σε όλους τους ασφαλιστικούς πιστωτές, ανεξαρτήτως ιθαγένειας

των πιστωτών αυτών και ανεξαρτήτως του τρόπου ανάληψης της υποχρέωσης.

(57) Οι συντονισµένοι κανόνες περί της ασκήσεως των πρωτασφαλιστικών εργασιών στο

εσωτερικό της Κοινότητος, πρέπει, κατ� αρχήν, να ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις που

παρεµβαίνουν στην αγορά, και συνεπώς και για τα πρακτορεία και υποκαταστήµατα των

επιχειρήσεων, των οποίων η έδρα ευρίσκεται εκτός της Κοινότητος. Όσον αφορά τον τρόπο

ελέγχου, η παρούσα οδηγία περιέχει ειδικές διατάξεις για τα εν λόγω πρακτορεία και

υποκαταστήµατα, δεδοµένου ότι η περιουσία των επιχειρήσεων, από τις οποίες εξαρτώνται,

ευρίσκεται εκτός της Κοινότητος.
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(58) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η υπογραφή συµφωνιών αµοιβαιότητας µε µια ή περισσότερες

τρίτες χώρες, προκειµένου να επιτραπεί η απάλυνση των ειδικών αυτών όρων, τηρουµένης

συγχρόνως της αρχής ότι τα πρακτορεία και τα υποκαταστήµατα αυτών των επιχειρήσεων

δεν πρέπει να τύχουν ευνοϊκότερης µεταχειρίσεως από τις επιχειρήσεις της Κοινότητος.

(59) Θα πρέπει να προβλεφθεί µια ελαστική διαδικασία, µε την οποία θα διαπιστώνεται, αν

υπάρχει αµοιβαιότητα µε τις τρίτες χώρες σε κοινοτική κλίµακα. Σκοπός της διαδικασίας

αυτής δεν είναι το κλείσιµο των χρηµατοπιστωτικών αγορών της Κοινότητας, αλλά η

προώθηση της φιλελευθεροποίησης των χρηµατοπιστωτικών αγορών εν γένει σε άλλες τρίτες

χώρες, δεδοµένου ότι η Κοινότητα σκοπεύει να διατηρήσει τις χρηµατοπιστωτικές αγορές της

ανοιχτές στον υπόλοιπο κόσµο. Προς το σκοπό αυτό, η παρούσα οδηγία θεσπίζει διαδικασίες

διαπραγµατεύσεων µε τρίτες χώρες. Σαν ύστατο µέσο, θα πρέπει να προβλεφθεί η

δυνατότητα λήψεως µέτρων συνισταµένων σε αναστολή της χορήγησης νέων αδειών

λειτουργίας ή σε περιορισµό των νέων αδειών λειτουργίας, µε τη διαδικασία κανονιστικής

επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου 1.

(60) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιέχει διατάξεις, οι οποίες αφορούν την απόδειξη της

εντιµότητας και της µη πτωχεύσεως.

                                                
1 EE L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(61) Προς διασάφηση του εφαρµοστέου νοµικού καθεστώτος στις δραστηριότητες ασφάλισης

ζωής που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να προσαρµοστούν ορισµένες από

τις διατάξεις των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ, 90/619/ΕΟΚ και 92/96/ΕΟΚ. Προς αυτόν το σκοπό,

θα πρέπει να τροποποιηθούν ορισµένες διατάξεις σχετικά µε τη θέσπιση του περιθωρίου

φερεγγυότητας και τα κεκτηµένα δικαιώµατα των υποκαταστηµάτων των ασφαλιστικών

επιχειρήσεων, που συστάθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 1994. Θα πρέπει, επίσης, να

καθοριστεί το περιεχόµενο του προγράµµατος δραστηριοτήτων των υποκαταστηµάτων των

επιχειρήσεων τρίτων χωρών προς εγκατάσταση στην Κοινότητα.

(62) Μπορεί να αποβούν αναγκαίες οι κατά διαστήµατα τεχνικής φύσεως τροποποιήσεις των

λεπτοµερών κανόνων της παρούσας οδηγίας, προκειµένου να λαµβάνονται υπ� όψιν οι

µελλοντικές εξελίξεις του ασφαλιστικού τοµέα. Εάν οι τροποποιήσεις αυτές αποβούν

αναγκαίες, θα τις διενεργήσει η Επιτροπή αφού ζητήσει τη γνώµη της επιτροπής

ασφαλιστικών θεµάτων που έχει συσταθεί µε την οδηγία 91/675/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1.

∆εδοµένου ότι τα µέτρα αυτά είναι γενικά µέτρα κατά την έννοια του άρθρου 2 της

Απόφασης 1999/468/ΕΚ, θα πρέπει να θεσπίζονται µε τη διαδικασία της κανονιστικής

επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης.

(63) Βάσει του άρθρου 15 της συνθήκης, πρέπει να λαµβάνεται υπ� όψιν το µέγεθος της

προσπάθειας, την οποία θα πρέπει να καταβάλουν ορισµένες οικονοµίες που εµφανίζουν

διαφορές ανάπτυξης. Ενδείκνυται, κατά συνέπεια, να χορηγηθεί σε ορισµένα κράτη µέλη ένα

µεταβατικό καθεστώς βαθµιαίας εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

                                                
1 ΕΕ L 374, 31.12.1991, σ. 32.
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(64) Οι οδηγίες 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ χορηγούσαν ειδική παρέκκλιση για τις επιχειρήσεις

που υπήρχαν κατά την ηµέρα έκδοσης αυτών των οδηγιών. Έκτοτε, οι επιχειρήσεις αυτές

έχουν µεταβάλει τη δοµή τους. Ως εκ τούτου, δεν είναι πλέον αναγκαίο να τους χορηγείται

τέτοια παρέκκλιση.

(65) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά τις προθεσµίες

µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των οδηγιών που περιέχονται στο Παράρτηµα V

µέρος Β,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
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ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

α) ασφαλιστική επιχείρηση : κάθε επιχείρηση που έχει λάβει διοικητική άδεια σύµφωνα µε το

άρθρο 4,

β) υποκατάστηµα : κάθε πρακτορείο ή υποκατάστηµα ασφαλιστικής επιχείρησης.

Εξοµοιώνεται µε πρακτορείο ή υποκατάστηµα ασφαλιστικής επιχείρησης κάθε µόνιµη

παρουσία ασφαλιστικής επιχείρησης που δεν έχει λάβει τη µορφή υποκαταστήµατος ή

πρακτορείου, αλλά ασκείται µέσω απλού γραφείου διευθυνόµενου από το ίδιο προσωπικό της

επιχείρησης ή από πρόσωπο ανεξάρτητο, εντεταλµένο όµως να ενεργεί επί µονίµου βάσεως

αντί της επιχείρησης, όπως θα έπραττε ένα πρακτορείο,

γ) εγκατάσταση : η εταιρική έδρα, πρακτορείο ή υποκατάστηµα επιχείρησης,

δ) υποχρέωση : υποχρέωση που λαµβάνει συγκεκριµένη µορφή µέσω ενός από τα είδη

ασφαλίσεων ή εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 2,
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ε) κράτος µέλος καταγωγής : το κράτος µέλος, στο οποίο βρίσκεται η εταιρική έδρα της

ασφαλιστικής επιχείρησης που αναλαµβάνει την υποχρέωση,

στ) κράτος µέλος του υποκαταστήµατος : το κράτος µέλος, στο οποίο βρίσκεται το υποκατάστηµα

που αναλαµβάνει την υποχρέωση,

ζ) κράτος µέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης : το κράτος µέλος, στο οποίο ο

αντισυµβαλλόµενος έχει τη συνήθη διαµονή του, ή, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, το

κράτος µέλος, στο οποίο ευρίσκεται η εγκατάσταση του νοµικού προσώπου στο οποίο

αναφέρεται η σύµβαση,

η) κράτος µέλος της παροχής των υπηρεσιών : το κράτος µέλος της υποχρέωσης, εφ� όσον η

υποχρέωση έχει αναληφθεί από ασφαλιστική επιχείρηση ή υποκατάστηµα που βρίσκεται σε

άλλο κράτος µέλος,

θ) έλεγχος : η σχέση που υφίσταται µεταξύ θυγατρικής και µητρικής επιχείρησης, όπως ορίζεται

στο άρθρο 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1 ή παρεµφερής σχέση µεταξύ

οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου και επιχείρησης,

ι) ειδική συµµετοχή : η κατοχή, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου ή των

δικαιωµάτων ψήφου µιας επιχείρησης, ή κάθε άλλη δυνατότητα άσκησης ουσιαστικής

επιρροής στη διαχείριση της επιχείρησης στην οποία υπάρχει συµµετοχή.

                                                
1 ΕΕ L 193, 18.7.1983, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 283, 27.10.2001, σ.
28).
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Για την εφαρµογή του παρόντος ορισµού, στο πλαίσιο των άρθρων 8 και 15, και των άλλων

ποσοστών συµµετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 15, λαµβάνονται υπ�όψιν τα δικαιώµατα

ψήφου που προβλέπονται στο άρθρο 92 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 σχετικά µε την εισαγωγή κινητών

αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να

δηµοσιεύονται 1,

ια) µητρική επιχείρηση : η µητρική επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της οδηγίας

83/349/ΕΟΚ,

ιβ) θυγατρική : θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της οδηγίας

83/349/ΕΟΚ· κάθε θυγατρική επιχείρηση άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται επίσης

θυγατρική της µητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής αυτών των επιχειρήσεων,

ιγ) ρυθµιζόµενη αγορά :

− σε κράτος µέλος, µια ρυθµιζόµενη αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σηµ. 13) της

οδηγίας 93/22/ΕΟΚ και

− σε τρίτη χώρα η αγορά πρέπει να είναι αναγνωρισµένη από το κράτος µέλος καταγωγής

της επιχείρησης και να πληροί ανάλογες προϋποθέσεις. Οι διαπραγµατεύσιµοι

χρηµατοπιστωτικοί τίτλοι πρέπει να είναι ανάλογης ποιότητας προς τους

διαπραγµατεύσιµους τίτλους στην ή τις ρυθµιζόµενες αγορές του εν λόγω κράτους

µέλους,

                                                
1 ΕΕ L 184, 6.7.2001, σ. 1.



7328/1/02 REV 1 GA/thm 29
DG C II   EL

ιδ) αρµόδιες αρχές : οι εθνικές αρχές που είναι εξουσιοδοτηµένες, δυνάµει νόµου ή

ρυθµίσεων, να ελέγχουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,

ιε) νοµισµατική αντιστοιχία : το αντίκρισµα των σε ορισµένο νόµισµα απαιτητών

υποχρεώσεων από στοιχεία του ενεργητικού εκπεφρασµένα ή ρευστοποιήσιµα στο αυτό

νόµισµα,

ιστ) τόπος των στοιχείων του ενεργητικού : ύπαρξη των κινητών και ακινήτων στοιχείων του

ενεργητικού στο εσωτερικό ενός κράτους µέλους, χωρίς όµως τα κινητά στοιχεία να

πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο καταθέσεως και τα ακίνητα να αποτελούν

αντικείµενο περιορισµών, όπως η εγγραφή υποθήκης. Τα στοιχεία του ενεργητικού που

συνίστανται σε απαιτήσεις, θεωρούνται ως ευρισκόµενα στο κράτος µέλος, στο οποίο

είναι ρευστοποιήσιµα,

ιζ) κεφάλαιο κινδύνου : ποσό ίσο προς το κεφάλαιο θανάτου µείον το µαθηµατικό

αποθεµατικό του βασικού κινδύνου,
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ιη) στενοί δεσµοί : η κατάσταση, κατά την οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά

πρόσωπα συνδέονται µέσω :

i) συµµετοχής, δηλαδή της άµεσης ή δι΄ ενός δεσµού ελέγχου, κατοχής του 20% ή

άνω των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου µιας επιχείρησης, ή

ii) δεσµού ελέγχου , δηλαδή της σχέσης µεταξύ µητρικής και θυγατρικής επιχείρησης,

σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 της

οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, ή παρόµοιας σχέσης µεταξύ ενός φυσικού ή νοµικού

προσώπου και µιας επιχείρησης· κάθε θυγατρική επιχείρηση µιας άλλης

θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται και αυτή ως θυγατρική της µητρικής

επιχείρησης που είναι επικεφαλής των εν λόγω επιχειρήσεων.

Θεωρείται επίσης ότι δηµιουργεί στενούς δεσµούς µεταξύ δύο ή περισσοτέρων

προσώπων, φυσικών ή νοµικών, µια κατάσταση, κατά την οποία τα πρόσωπα αυτά

συνδέονται σταθερά µε το αυτό πρόσωπο δια δεσµού ελέγχου.

2. Κάθε φορά που στην παρούσα οδηγία γίνεται αναφορά στο ευρώ, η ισοτιµία σε εθνικό

νόµισµα, που πρέπει να λαµβάνεται υπ� όψιν από τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους και µετά, είναι η

ισοτιµία της τελευταίας ηµέρας του εκάστοτε προηγουµένου µηνός Οκτωβρίου, κατά τον οποίο

είναι διαθέσιµες οι ισοτιµίες του ευρώ προς όλα τα σχετικά νοµίσµατα της Κοινότητος.
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Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

Η παρούσα οδηγία αφορά την ανάληψη και την άσκηση των κατωτέρω µη µισθωτών

δραστηριοτήτων πρωτασφαλίσεως που ασκούνται από επιχειρήσεις, οι οποίες είναι

εγκατεστηµένες σ� ένα Κράτος µέλος ή επιθυµούν να εγκατασταθούν σε αυτό :

1) Των ακολούθων ασφαλίσεων, εφ� όσον απορρέουν από µία σύµβαση :

α) του κλάδου «ζωής», δηλαδή αυτού που περιλαµβάνει ιδίως την ασφάλιση «επιβιώσεως»,

την ασφάλιση θανάτου, τη µεικτή ασφάλιση, την ασφάλιση ζωής µε επιστροφή

ασφαλίστρων, τη γαµική ασφάλιση, την ασφάλιση γεννήσεως,

β) της ασφάλισης προσόδου,

γ) των πρόσθετων ασφαλίσεων που διενεργούνται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής,

δηλαδή ιδίως των ασφαλίσεων σωµατικών βλαβών περιλαµβανοµένης και της

ανικανότητος για επαγγελµατική εργασία, των ασφαλίσεων θανάτου συνεπεία

ατυχήµατος, των ασφαλίσεων αναπηρίας συνεπεία ατυχήµατος και ασθενείας, εφ� όσον οι

διάφορες αυτές ασφαλίσεις συνάπτονται συµπληρωµατικώς προς ασφαλίσεις «ζωής»,
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δ) της ασφάλισης που ασκείται στην Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, υπό την ονοµασία

«permanent health insurance» (ασφάλιση ασθενείας µακράς διαρκείας, µη ακυρώσιµη).

2) Των ακολούθων εργασιών, εφ� όσον απορρέουν από µία σύµβαση, υπόκεινται στον έλεγχο

των αρµοδίων για την εποπτεία των ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων διοικητικών

αρχών :

α) τοντινών, οι οποίες συνεπάγονται τη δηµιουργία ενώσεων, στις οποίες συµµετέχουν τα

µέλη µε σκοπό την από κοινού κεφαλαιοποίηση των εισφορών τους και τη διανοµή του

δηµιουργούµενου κεφαλαίου, είτε µεταξύ των επιζώντων είτε µεταξύ των ελκόντων

δικαίωµα από τους αποθανόντες,

β) των εργασιών κεφαλαιοποιήσεως που βασίζονται στην τεχνική των αναλογιστικών

υπολογισµών και περικλείουν, έναντι εφ� άπαξ ή περιοδικών εισφορών καθορισµένων εκ

των προτέρων, την ανάληψη υποχρεώσεων για ορισµένο χρονικό διάστηµα και για

ορισµένο ποσό,

γ) των εργασιών διαχειρίσεως συλλογικών κεφαλαίων συνταξιοδοτήσεως, δηλαδή εργασιών

που συνίστανται, για τη δεδοµένη επιχείρηση, στη διαχείριση των τοποθετηµένων

κεφαλαίων, και ιδίως των στοιχείων του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν τα

αποθεµατικά οργανισµών, οι οποίοι καταβάλλουν παροχές σε περίπτωση θανάτου, σε

περίπτωση επιβιώσεως ή σε περίπτωση διακοπής ή µειώσεως δραστηριοτήτων,

δ) των εργασιών που προβλέπονται στην περίπτωση γ), όταν συνοδεύονται από εγγύηση

ασφαλίσεως που καλύπτει είτε τη διατήρηση του κεφαλαίου είτε την εξυπηρέτησή του µε

έναν ελάχιστο τόκο,
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ε) των εργασιών που διενεργούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις , όπως αυτές που

προβλέπονται στο κεφάλαιο 1, τίτλος 4, βιβλίο IV, του Γαλλικού Ασφαλιστικού Κώδικα.

3) Των εργασιών που εξαρτώνται από τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής και καθορίζονται ή

προβλέπονται από τη νοµοθεσία των κοινωνικών ασφαλίσεων, εφ� όσον ασκούνται ή

διευθύνονται, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός κράτους µέλους, από ασφαλιστικές επιχειρήσεις

υπό ίδιο κίνδυνο.

Άρθρο 3

∆ραστηριότητες και οργανισµοί που αποκλείονται

Η παρούσα οδηγία δεν αφορά :

1) Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 2, σηµείο 1, περίπτωση γ) τους κλάδους που

ορίζονται στο παράρτηµα της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ.

2) Τις εργασίες των οργανισµών προνοίας και αρωγής, οι παροχές των οποίων ποικίλλουν

ανάλογα µε τους διαθέσιµους πόρους, και στους οποίους η εισφορά των µελών καθορίζεται

κατ� αποκοπήν.
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3) Τις εργασίες που διενεργούνται από άλλους οργανισµούς εκτός των επιχειρήσεων που

προβλέπονται στο άρθρο 2, σκοπός των οποίων είναι η καταβολή παροχών σε εργαζόµενους,

µισθωτούς ή µη, που συνενώνονται στο πλαίσιο µιας επιχειρήσεως ή ενός οµίλου

επιχειρήσεων ή ενός επαγγελµατικού ή διεπαγγελµατικού τοµέα, σε περίπτωση θανάτου, σε

περίπτωση επιβιώσεως ή σε περίπτωση διακοπής ή µειώσεως των δραστηριοτήτων, είτε οι

υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εργασίες αυτές καλύπτονται εξ ολοκλήρου και ανά πάσα

στιγµή από τα µαθηµατικά αποθεµατικά είτε όχι.

4) Τις ασφαλίσεις που περιλαµβάνονται σε νοµικό σύστηµα κοινωνικών ασφαλίσεων, υπό την

επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 2, σηµείο 3.

5) Τους οργανισµούς που εγγυώνται αποκλειστικά την καταβολή παροχών σε περίπτωση

θανάτου, εφ� όσον το ύψος αυτών των παροχών δεν υπερβαίνει τη µέση αξία των εξόδων

κηδείας για κάθε θάνατο ή εφ� όσον αυτές οι παροχές καταβάλλονται εις είδος.

6) Τις ενώσεις αλληλασφαλίσεως των οποίων, συγχρόνως :

− το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα προσκλήσεως προς καταβολή

συµπληρωµατικών εισφορών ή µειώσεως των παροχών ή προσφυγής στη συνδροµή

άλλων προσώπων τα οποία έχουν αναλάβει δέσµευση επ� αυτού, και

− το ετήσιο ποσό των εισφορών που εισπράττονται λόγω δραστηριοτήτων που

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοµµύρια ευρώ για τρία

συνεχόµενα έτη. Αν αυτό το ποσό υπερκαλυφθεί κατά τη διάρκεια τριών συνεχόµενων

ετών, η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται από το τέταρτο έτος.
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Εντούτοις, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εµποδίζουν µια επιχείρηση

αλληλασφάλισης να υποβάλει αίτηση για άδεια ή να εξακολουθήσει να διαθέτει άδεια δυνάµει

της παρούσας οδηγίας.

7) Τις «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen» στην Οµοσπονδιακή

∆ηµοκρατία της Γερµανίας, εκτός αν τροποποιηθεί το καταστατικό της ως προς την

αρµοδιότητα.

8) Τις δραστηριότητες του κλάδου συντάξεων των επιχειρήσεων ασφάλισης συντάξεων, οι

οποίες επιβάλλονται από το νόµο περί συντάξεων υπαλλήλων και από άλλη σχετική

φινλανδική νοµοθεσία εφόσον :

α) Οι εταιρίες ασφάλισης σύνταξης, οι οποίες ήδη σύµφωνα µε τη φινλανδική νοµοθεσία

υποχρεούνται να έχουν χωριστά λογιστικά και διαχειριστικά συστήµατα για τις

δραστηριότητες τους στον κλάδο των συντάξεων, συστήσουν, από την ηµεροµηνία

ένταξης, ξεχωριστές νοµικές οντότητες που θα αναλάβουν τις δραστηριότητες αυτές.

β) Οι φινλανδικές αρχές επιτρέψουν άνευ διακρίσεων σε όλους τους υπηκόους και εταιρείες

των κρατών µελών να διενεργούν σύµφωνα µε την φινλανδική νοµοθεσία τις

δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 2, όσον αφορά την εξαίρεση αυτή :

− είτε µέσω ιδιοκτησίας ή συµµετοχής σε υπάρχουσα ασφαλιστική εταιρεία ή όµιλο,

− είτε µέσω σύστασης ή συµµετοχής νέων ασφαλιστικών εταιρειών ή οµίλων,

περιλαµβανοµένων και των εταιρειών ασφάλισης σύνταξης.
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γ) Οι φινλανδικές αρχές υποβάλλουν προς έγκριση στην Επιτροπή έκθεση, εντός τριών

µηνών από την ηµεροµηνία προσχώρησης, στην οποία θα αναφέρονται τα µέτρα που

ελήφθησαν για να διαχωριστούν οι δραστηριότητες του Νόµου περί συντάξεων

υπαλλήλων από τις συνήθεις δραστηριότητες των φινλανδικών ασφαλιστικών εταιρειών,

µε σκοπό την συµµόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

Άρθρο 4

∆ιοικητική άδεια

Η πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία υπόκειται στην

προηγούµενη χορήγηση διοικητικής άδειας.

Την άδεια αυτή πρέπει να ζητεί από τις αρχές του κράτους µέλους καταγωγής :

α) η επιχείρηση που εγκαθιστά την εταιρική έδρα της στο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους,

β) η επιχείρηση η οποία, αφού έχει λάβει την άδεια που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο,

επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο σύνολο ενός κλάδου ή σε άλλους κλάδους.
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Άρθρο 5

Πεδίο εφαρµογής της διοικητικής άδειας

1. Η άδεια ισχύει για το σύνολο της Κοινότητας και επιτρέπει στην επιχείρηση να ασκήσει

ασφαλιστικές δραστηριότητες είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης

παροχής υπηρεσιών.

2. Η άδεια χορηγείται ανά κλάδο όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι. Καλύπτει ολόκληρο τον

κλάδο, εκτός αν η αιτούσα επιχείρηση επιθυµεί να καλύπτει µόνον ένα µέρος των κινδύνων που

περιλαµβάνει ο κλάδος αυτός.

Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να περιορίζουν το πεδίο ισχύος της άδειας που έχει ζητηθεί για ένα

κλάδο στις δραστηριότητες και µόνον που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα δραστηριοτήτων που

αναφέρεται στο άρθρο 7.

Κάθε κράτος µέλος έχει τη διακριτική ευχέρεια να χορηγεί άδεια για πολλούς κλάδους, εφ� όσον η

εθνική νοµοθεσία επιτρέπει την ταυτόχρονη άσκηση δραστηριότητας στους εν λόγω κλάδους.
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Άρθρο 6

Κριτήρια για χορήγηση άδειας

1. Το κράτος µέλος καταγωγής απαιτεί από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ζητούν τη

χορήγηση άδειας :

α) να υιοθετούν µία από τις ακόλουθες µορφές :

− όσον αφορά το Βασίλειο του Βελγίου : «société anonyme/naamloze vennootschap», «société

en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «association

d�assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging», «societé coopérative/cooeperatieve

vennootschap»,

− όσον αφορά το Βασίλειο της ∆ανίας : «aktieselkaber», «gensidige selskaber»,

«pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed (tværgående pensionskasser)»,

− όσον αφορά την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας : «Aktiengesellschaft»,

«Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Offentlich-rechtliches Wettbewerbsversi-

cherungsunternehmen»,

− όσον αφορά τη Γαλλική ∆ηµοκρατία : «société anonyme», «société d�assurance mutuelle»,

«institution de prévoyance régie par le code de la Sécurite Sociale», «institution de

prévoyance régie par le Code rurale» και «mutuelles régies par le Code de la mutualité»,
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− όσον αφορά την Ιρλανδία : «incorporated companies limited by shares or by guarantee or

unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts», «societies

registered under the Friendly Societies Acts»,

− όσον αφορά την Ιταλική ∆ηµοκρατία : «società per azioni», «società cooperativa», «mutua di

assicurazione»,

− όσον αφορά το Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου : «société anonyme», «société en

commandite par actions», «association d�assurances mutuelles», «société coopérative»,

− όσον αφορά το Βασίλειο των Κάτω Χωρών : «naamloze vennootschap», «onderlinge

waarborgmaatschappij»,

− όσον αφορά το Ηνωµένο Βασίλειο : «incorporated companies limited by shares or by

guarantee or unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies

Acts», «societies registered or incorporated under the Friendly Societies Act», «the

association of underwriters known as Lloyd�s»,

− όσον αφορά την Ελληνική ∆ηµοκρατία : «ανώνυµη εταιρία»,

− όσον αφορά το Βασίλειο της Ισπανίας : «sociedad anόnima», «sociedad mutua», «sociedad

cooperativa»,
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− όσον αφορά την Πορτογαλική ∆ηµοκρατία : «sociedade anόnima», «mùtua de seguros»,

− στην περίπτωση της Αυστριακής ∆ηµοκρατίας : «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein

auf Gegenseitigkeit»,

− στην περίπτωση της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας : «keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt

försäkringsbolag», «vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag», «vakuutu-

syhdistys/försäkringsförening»,

− στην περίπτωση του Βασιλείου της Σουηδίας : «försäkringsaktiebolag», «ömsesidiga

försäkringsbolag», «understödsföreningar».

Η ασφαλιστική επιχείρηση θα µπορεί επίσης να υιοθετήσει τη µορφή της ευρωπαϊκής εταιρείας,

αφ� ης στιγµής θεσπιστεί η µορφή αυτή.

Εξάλλου, τα κράτη µέλη µπορούν να δηµιουργήσουν, κατά περίπτωση, επιχειρήσεις δηµοσίου

δικαίου οποιασδήποτε µορφής, εφ� όσον οι οργανισµοί αυτοί διεξάγουν ασφαλιστικές εργασίες µε

όρους ισοδύναµους µε εκείνους των επιχειρήσεων ιδιωτικού δικαίου,

β) να περιορίζουν τον εταιρικό σκοπό τους στις δραστηριότητες τις προβλεπόµενες από την

παρούσα οδηγία στις εργασίες που προκύπτουν άµεσα από αυτές, εξαιρουµένης κάθε άλλης

εµπορικής δραστηριότητας,
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γ) να υποβάλλουν πρόγραµµα δραστηριοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 7,

δ) να κατέχουν το ελάχιστο κεφάλαιο εγγύησης που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2,

ε) να διοικούνται κατά τρόπο αποτελεσµατικό από πρόσωπα που πληρούν τις απαιτούµενες

προϋποθέσεις εντιµότητας και επαγγελµατικών προσόντων ή εµπειρίας.

2. Όταν υπάρχουν στενοί δεσµοί µεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και άλλων φυσικών ή

νοµικών προσώπων, οι αρµόδιες αρχές χορηγούν την άδεια λειτουργίας µόνον όταν οι δεσµοί αυτοί

δεν παρεµποδίζουν την ορθή εκπλήρωση της αποστολής τους στον τοµέα της εποπτείας.

Οι αρµόδιες αρχές αρνούνται να χορηγήσουν την άδεια εάν οι νοµοθετικές, κανονιστικές ή

διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας στις οποίες υπάγονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα φυσικά ή

νοµικά, µε τα οποία η ασφαλιστική επιχείρηση έχει στενούς δεσµούς, ή δυσχέρειες σχετικές µε την

εφαρµογή τους, παρεµποδίζουν την ορθή εκπλήρωση της αποστολής τους στον τοµέα της

εποπτείας.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να τους παρέχουν τις πληροφορίες

που ζητούν, ώστε να µπορούν οι αρχές αυτές να βεβαιώνονται ότι τηρούνται πάντοτε οι όροι που

προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.

3. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να ευρίσκεται η κεντρική τους

διοίκηση στο ίδιο κράτος µέλος, στο οποίο έχουν την καταστατική τους έδρα.
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4. Η ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία ζητεί τη χορήγηση άδειας για την επέκταση των

δραστηριοτήτων της σε άλλους κλάδους ή για την επέκταση άδειας που καλύπτει µέρος µόνο των

κινδύνων ενός κλάδου, οφείλει να υποβάλει πρόγραµµα δραστηριοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 7.

Επιπλέον, οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει το περιθώριο φερεγγυότητας που προβλέπεται στο

άρθρο 28 και ότι διαθέτει το κεφάλαιο εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1

και 2.

5. Τα κράτη µέλη δεν προβλέπουν διατάξεις, µε τις οποίες απαιτείται η προηγούµενη

συγκατάθεση ή η συστηµατική κοινοποίηση των γενικών και ειδικών όρων των ασφαλιστηρίων

συµβολαίων, των τιµολογίων, των τεχνικής φύσεως στοιχείων που χρησιµοποιούνται ως βάση ιδίως

για τον υπολογισµό των τιµολογίων και των τεχνικών αποθεµατικών, και των υποδειγµάτων και

άλλων εντύπων που η ασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να χρησιµοποιήσει στις σχέσεις της µε

τους αντισυµβαλλοµένους.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, και αποκλειστικά και µόνο για να ελέγχεται η τήρηση των

εθνικών διατάξεων σχετικά µε τις αναλογιστικές αρχές, το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να

απαιτεί τη συστηµατική κοινοποίηση των τεχνικής φύσεως στοιχείων που χρησιµοποιούνται ως

βάση για τον υπολογισµό των τιµολογίων και των τεχνικών αποθεµατικών, χωρίς όµως η τήρηση

της απαίτησης αυτής να µπορεί να συνιστά για την ασφαλιστική επιχείρηση απαραίτητη

προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητάς της.

Η παρούσα οδηγία δεν παρεµποδίζει τη διατήρηση ή θέσπιση από τα κράτη µέλη νοµοθετικών,

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, οι οποίες προβλέπουν την έγκριση των καταστατικών και

την κοινοποίηση κάθε εγγράφου που είναι αναγκαίο για την οµαλή άσκηση του ελέγχου.
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Το αργότερο µέχρι την 1η Ιουλίου 1999, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε

την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 δεν µπορούν να προβλέπουν την εξέταση της αιτήσεως

για τη χορήγηση αδείας σε συνάρτηση µε τις οικονοµικές ανάγκες της αγοράς.

Άρθρο 7

Πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και

παράγραφος 4, πρέπει να περιλαµβάνει τις ενδείξεις ή τα δικαιολογητικά που αφορούν :

α) τη φύση των υποχρεώσεων που η ασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να αναλάβει,

β) τις κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την αντασφάλιση,

γ) τα στοιχεία που αποτελούν το ελάχιστο κεφάλαιο εγγύησης,

δ) τις προβλέψεις για τα έξοδα εγκατάστασης των διοικητικών υπηρεσιών και του δικτύου

παραγωγής, καθώς και τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους που προορίζονται για την

αντιµετώπισή τους,
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επιπλέον, για τις τρεις πρώτες εταιρικές χρήσεις :

ε) σχέδιο στο οποίο να εµφανίζονται λεπτοµερώς οι προβλέψεις εσόδων και εξόδων τόσο για τις

δραστηριότητες πρωτασφάλισης και τις αποδοχές αντασφάλισης όσο και για τις εκχωρήσεις

αντασφάλισης,

στ) την πιθανή ταµειακή κατάσταση,

ζ) τις προβλέψεις σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους που προορίζονται να καλύψουν

τις υποχρεώσεις και το περιθώριο φερεγγυότητας.

Άρθρο 8

Μέτοχοι και εταίροι µε ειδική συµµετοχή

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής δεν χορηγούν άδεια που επιτρέπει σε µια

επιχείρηση την ανάληψη ασφαλιστικής δραστηριότητας, εφ� όσον δεν τους έχει προηγουµένως

ανακοινωθεί η ταυτότητα των µετόχων ή εταίρων, αµέσων ή εµµέσων, φυσικών ή νοµικών

προσώπων, που κατέχουν ειδική συµµετοχή, καθώς και το ποσό αυτής της συµµετοχής.

Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές αρνούνται τη χορήγηση αδείας, εφόσον, προκειµένου να ληφθεί

υπ� όψιν η ανάγκη εξασφάλισης υγιούς και συνετής διαχείρισης της ασφαλιστικής επιχείρησης,

δεν έχουν πεισθεί για την καταλληλότητα των µετόχων ή εταίρων.
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Άρθρο 9

Άρνηση χορήγησης αδείας

Κάθε αρνητική απόφαση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και να κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη

επιχείρηση.

Κάθε κράτος µέλος προβλέπει δικαίωµα προσφυγής στα δικαστήρια κατά κάθε αρνητικής

απόφασης.

Το ίδιο δικαίωµα προβλέπεται στις περιπτώσεις που οι αρµόδιες αρχές δεν αποφανθούν επί

αίτησης για άδεια εντός περιόδου έξι µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 1

Αρχές και µέθοδοι της χρηµατοοικονοµικής εποπτείας

Άρθρο 10

Αρµόδιες αρχές και αντικείµενο εποπτείας

1. Η χρηµατοοικονοµική εποπτεία µιας ασφαλιστικής επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένης της

εποπτείας των δραστηριοτήτων που αυτή ασκεί µέσω υποκαταστηµάτων ή υπό καθεστώς

ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υπόκειται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του κράτους µέλους

καταγωγής. Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους της ασφαλιστικής υποχρέωσης έχουν

λόγους να θεωρούν ότι οι δραστηριότητες µιας ασφαλιστικής επιχείρησης θα µπορούσαν να

αποβούν επιβλαβείς για την οικονοµική ευρωστία της επιχείρησης, ενηµερώνουν περί αυτού τις

αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής της εν λόγω επιχείρησης. Οι αρµόδιες αρχές του

κράτους µέλους καταγωγής εξακριβώνουν εάν η επιχείρηση τηρεί τις αρχές της συνετής

διαχείρισης, όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

2. Η χρηµατοοικονοµική εποπτεία περιλαµβάνει ιδίως την εξακρίβωση, για το σύνολο των

δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής επιχείρησης, της κατάστασης της φερεγγυότητάς της και της

σύστασης τεχνικών αποθεµατικών, συµπεριλαµβανοµένων των µαθηµατικών αποθεµατικών, και

των αντιπροσωπευτικών στοιχείων ενεργητικού, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις πρακτικές που

εφαρµόζονται στο κράτος µέλος καταγωγής, δυνάµει των διατάξεων που θεσπίζονται σε κοινοτικό

επίπεδο.
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3. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής απαιτούν από κάθε ασφαλιστική

επιχείρηση να διαθέτει καλή διοικητική και λογιστική οργάνωση και κατάλληλες διαδικασίες

εσωτερικού ελέγχου.

Άρθρο 11

Εποπτεία των υποκαταστηµάτων ενός άλλου κράτους µέλους

Τα κράτη µέλη του υποκαταστήµατος προβλέπουν ότι, όταν µια ασφαλιστική επιχείρηση που έχει

λάβει άδεια σε άλλο κράτος µέλος ασκεί τη δραστηριότητά της µέσω υποκαταστήµατος, οι

αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής µπορούν, αφού ενηµερώσουν προηγουµένως τις

αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους του υποκαταστήµατος, να προβαίνουν οι ίδιες ή µέσω

εντεταλµένων γι� αυτόν το σκοπό προσώπων, στην επιτόπια εξακρίβωση των πληροφοριών που

είναι αναγκαίες για να διασφαλίζεται η χρηµατοοικονοµική εποπτεία της επιχείρησης. Οι αρχές

του κράτους µέλους του υποκαταστήµατος µπορούν να συµµετέχουν στην εξακρίβωση αυτή.

Άρθρο 12

Απαγόρευση υποχρεωτικής εκχώρησης µέρους ασφαλίσεως

Τα κράτη µέλη δεν δύνανται να επιβάλλουν σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις την υποχρέωση να

εκχωρούν ένα µέρος των ασφαλίσεών τους από δραστηριότητες που αναγράφονται στο άρθρο 2,

σε έναν ή περισσότερους οργανισµούς που καθορίζονται από την εθνική τους νοµοθεσία.
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Άρθρο 13

Λογιστικά, στοιχεία άσκησης ελέγχου και στατιστικά στοιχεία : Εποπτικές αρχές

1. Κάθε κράτος µέλος επιβάλλει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην

επικράτειά του, την ετήσια υποβολή απολογισµού ως προς όλες τις εργασίες τους, περί της

καταστάσεώς τους και περί της φερεγγυότητός τους.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την εταιρική τους έδρα

στο έδαφός τους να τους παρέχουν περιοδικά τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την άσκηση του

ελέγχου, καθώς και στατιστικά στοιχεία. Οι αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν τα έγγραφα και τα

στοιχεία που είναι χρήσιµα για την άσκηση του ελέγχου.

3. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει όλα τα χρήσιµα µέτρα, ώστε οι αρµόδιες αρχές να διαθέτουν τις

απαραίτητες εξουσίες και µέσα για την εποπτεία των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών

επιχειρήσεων που έχουν την εταιρική τους έδρα στο έδαφός τους, συµπεριλαµβανοµένων των

δραστηριοτήτων που ασκούνται εκτός του εδάφους αυτού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Συµβουλίου

σχετικά µε τις εν λόγω δραστηριότητες και εν όψει της εφαρµογής τους.
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Οι προαναφερόµενες εξουσίες και µέσα πρέπει ιδίως να παρέχουν στις αρµόδιες αρχές τη

δυνατότητα :

α) να ενηµερώνονται λεπτοµερώς σχετικά µε την κατάσταση της ασφαλιστικής επιχείρησης και

το σύνολο των δραστηριοτήτων της, ιδίως :

− συλλέγοντας στοιχεία ή απαιτώντας την υποβολή εγγράφων που αφορούν την

ασφαλιστική δραστηριότητα,

− πραγµατοποιώντας επιτόπιες εξακριβώσεις στις εγκαταστάσεις της ασφαλιστικής

επιχείρησης,

β) να λαµβάνουν, έναντι της ασφαλιστικής επιχείρησης, των υπεύθυνων διευθυντικών στελεχών

της ή των προσώπων που την ελέγχουν, όλα τα κατάλληλα και αναγκαία µέτρα, ώστε οι

δραστηριότητες της επιχείρησης να είναι πάντα σύµφωνες µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές

και διοικητικές διατάξεις τις οποίες υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση στα διάφορα κράτη

µέλη, και ιδίως µε το πρόγραµµα δραστηριότητας, εφ� όσον αυτό παραµένει υποχρεωτικό,

και για να αποφεύγεται ή να καταστέλλεται κάθε παρατυπία που θα µπορούσε να βλάψει τα

συµφέροντα των ασφαλισµένων,

γ) να εξασφαλίζουν την εφαρµογή των προαναφερόµενων µέτρων, εν ανάγκη µε αναγκαστική

εκτέλεση, προσφεύγοντας ενδεχοµένως στις δικαστικές αρχές.

Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να προβλέπουν ότι οι αρµόδιες αρχές δικαιούνται να ζητούν

οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά µε τις ασφαλιστικές συµβάσεις που ευρίσκονται στην κατοχή των

διαµεσολαβητών.
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Άρθρο 14

Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου

1. Σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, κάθε κράτος µέλος

επιτρέπει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στο έδαφός του να µεταβιβάζουν το σύνολο

ή µέρος του χαρτοφυλακίου τους, είτε έχει συνοµολογηθεί υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό

καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σε εκδοχέα εγκατεστηµένο στην Κοινότητα, εφ� όσον οι

αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής του εκδοχέα πιστοποιούν ότι αυτός διαθέτει,

λαµβανοµένης υπ� όψιν της εν λόγω µεταβίβασης, το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας.

2. Σε περίπτωση που ένα υποκατάστηµα προτίθεται να µεταβιβάσει το σύνολο ή µέρος του

χαρτοφυλακίου του, είτε έχει συνοµολογηθεί υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς

ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, πρέπει προηγουµένως να ζητηθεί η γνώµη του κράτους µέλους του

υποκαταστήµατος.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, οι αρχές του κράτους µέλους καταγωγής της

εκχωρούσας ασφαλιστικής επιχείρησης επιτρέπουν τη µεταβίβαση, αφού λάβουν τη συγκατάθεση

των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών της ασφαλιστικής υποχρέωσης.

4. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, των οποίων ζητείται η γνώµη, ανακοινώνουν τη

γνώµη ή τη συγκατάθεσή τους στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής της

εκχωρούσας ασφαλιστικής επιχείρησης εντός τριών µηνών από την παραλαβή της σχετικής

αίτησης. Σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί απάντηση µέχρι τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας,

θεωρείται ότι υπάρχει ευνοϊκή γνώµη ή σιωπηρή συγκατάθεση.
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5. Η µεταβίβαση, για την οποία δόθηκε άδεια σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δηµοσιεύεται στο

κράτος µέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται από το

εθνικό δίκαιο. Η µεταβίβαση αυτή είναι αυτοδικαίως αντιτάξιµη έναντι των αντισυµβαλλοµένων

και των ασφαλιζοµένων, καθώς και έναντι κάθε άλλου προσώπου που έλκει δικαιώµατα ή υπέχει

υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εκχωρούµενες συµβάσεις.

Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να προβλέπουν ότι οι αντισυµβαλλόµενοι

έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύµβαση εντός τακτής προθεσµίας από τη µεταβίβαση.

Άρθρο 15

Ειδική συµµετοχή

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να

κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση, οφείλει να ενηµερώνει

προηγουµένως τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής και να τους γνωστοποιεί το ποσό

αυτής της συµµετοχής. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πρέπει, οµοίως, να ενηµερώνει τις

αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, εφ� όσον προτίθεται να αυξήσει την ειδική

συµµετοχή του προκειµένου η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των µεριδίων κεφαλαίου που

κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20%, του 33% ή του 50%, ή προκειµένου

η ασφαλιστική επιχείρηση να καταστεί θυγατρική του.

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής διαθέτουν µεγίστη προθεσµία τριών µηνών από

την ηµεροµηνία της ενηµέρωσης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, προκειµένου να αντιταχθούν

στο εν λόγω σχέδιο εάν, µε γνώµονα την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνετή και χρηστή διαχείριση

της ασφαλιστικής επιχείρησης, δεν έχουν πειστεί για την καταλληλότητα του προσώπου που

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Οι αρµόδιες αρχές, εφ� όσον δεν αντιταχθούν, µπορούν να ορίσουν

µεγίστη προθεσµία για την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου.
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2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο προτίθεται να

παύσει να κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση, πρέπει να

ενηµερώνει προηγουµένως τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής και να τους

γνωστοποιεί το προτεινόµενο ύψος της συµµετοχής του. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πρέπει,

οµοίως, να ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές, εφ� όσον προτίθεται να µειώσει την ειδική συµµετοχή

του, προκειµένου η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των µεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να

µειωθεί σε λιγότερο από τα κατώτατα όρια του 20%, του 33% ή του 50% ή προκειµένου η

επιχείρηση να παύσει να είναι θυγατρική του.

3. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανακοινώνουν στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους

καταγωγής, µόλις ενηµερωθούν σχετικά, τις αποκτήσεις ή εκχωρήσεις συµµετοχών στο κεφάλαιό

τους, µε τις οποίες οι συµµετοχές υπερβαίνουν ή µειώνουν ένα από τα κατώτατα όρια που

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Ανακοινώνουν επίσης, τουλάχιστον µία φορά κατ� έτος, τα ονόµατα των µετόχων ή εταίρων που

κατέχουν ειδικές συµµετοχές, καθώς και τα ποσά των συµµετοχών αυτών, όπως προκύπτουν ιδίως

από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά την ετήσια γενική συνέλευση των µετόχων ή εταίρων,

ή από τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους δυνάµει των υποχρεώσεων που

επιβάλλονται στις εταιρείες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αξιών.

4. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, εάν η επιρροή των προσώπων που αναφέρονται στην

παράγραφο 1 είναι δυνατό να αποβεί σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης της

ασφαλιστικής επιχείρησης, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής λαµβάνουν τα

κατάλληλα µέτρα για να τερµατιστεί η κατάσταση αυτή. Στα εν λόγω µέτρα είναι δυνατό να

περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, διαταγές, κυρώσεις κατά των διευθυντικών στελεχών ή αναστολή

της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου που συνδέονται µε τις µετοχές ή τα µερίδια που κατέχουν οι

εν λόγω µέτοχοι ή εταίροι.
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Παρόµοια µέτρα εφαρµόζονται κατά των φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα οποία δεν τηρούν την

υποχρέωση προηγούµενης ενηµέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Σε περίπτωση

απόκτησης συµµετοχής παρά την αντίθεση των αρµόδιων αρχών, τα κράτη µέλη, ανεξάρτητα από

άλλες κυρώσεις που θα θεσπιστούν, προβλέπουν είτε την αναστολή της άσκησης των αντίστοιχων

δικαιωµάτων ψήφου, είτε την ακυρότητα ή τη δυνατότητα ακύρωσης των σχετικών ψήφων.

Άρθρο 16

Επαγγελµατικό απόρρητο

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει οποιαδήποτε

δραστηριότητα για λογαριασµό των αρµόδιων αρχών, καθώς και οι επιθεωρητές ή

εµπειρογνώµονες που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τις αρµόδιες αρχές, δεσµεύονται από το

επαγγελµατικό απόρρητο. Το απόρρητο αυτό συνεπάγεται ότι οι εµπιστευτικές πληροφορίες που

λαµβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να µεταδοθούν σε άλλο

πρόσωπο ή αρχή, παρά µόνο σε συνοπτική ή συγκεντρωτική µορφή, ώστε να µην είναι δυνατόν να

αναγνωρισθούν οι συγκεκριµένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων

που εµπίπτουν στο ποινικό δίκαιο.

Ωστόσο, όταν µια ασφαλιστική επιχείρηση έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή έχει ληφθεί δικαστική

απόφαση για την αναγκαστική εκκαθάρισή της, οι εµπιστευτικές πληροφορίες που δεν αφορούν

τους τρίτους που συµµετέχουν στις προσπάθειες διάσωσης µπορούν να µεταδοθούν στα πλαίσια

αστικών ή εµπορικών διαδικασιών.

2. Η παράγραφος 1 δεν κωλύει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών των

διαφόρων κρατών µελών που προβλέπονται από τις οδηγίες που εφαρµόζονται για τις ασφαλιστικές

επιχειρήσεις. Οι πληροφορίες αυτές υπάγονται στο επαγγελµατικό απόρρητο που προβλέπεται στην

παράγραφο 1.
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3. Τα κράτη µέλη µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες συνεργασίας, που προβλέπουν την

ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών ή µε τις αρχές ή τα όργανα τρίτων

χωρών όπως ορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 µόνον εφ� όσον οι διαβιβαζόµενες πληροφορίες

καλύπτονται, όσον αφορά το επαγγελµατικό απόρρητο, από εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναµες µε

αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να εξυπηρετεί

την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων των εν λόγω αρχών ή οργάνων.

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, µπορούν να κοινολογηθούν µόνο µετά

από ρητή συµφωνία των αρµοδίων αρχών που τις διαβίβασαν και, ενδεχοµένως µόνο για τους

σκοπούς, για τους οποίους συµφώνησαν οι αρχές αυτές.

4. Η αρµόδια αρχή η οποία, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, λαµβάνει εµπιστευτικές

πληροφορίες µπορεί να τις χρησιµοποιήσει µόνον κατά την άσκηση των καθηκόντων της :

− για την εξέταση των όρων πρόσβασης στην ασφαλιστική δραστηριότητα και για τη

διευκόλυνση του ελέγχου των όρων άσκησης της δραστηριότητας αυτής, ιδίως όσον αφορά

την εποπτεία των τεχνικών αποθεµατικών, του περιθωρίου φερεγγυότητας, της διοικητικής

και λογιστικής οργάνωσης και του εσωτερικού ελέγχου, ή

− για την επιβολή κυρώσεων, ή

− στα πλαίσια διοικητικής προσφυγής κατά αποφάσεως της αρµόδιας αρχής, ή
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− στα πλαίσια δικαστικών διαδικασιών που βασίζονται στο άρθρο 67 ή σε ειδικές διατάξεις της

παρούσας οδηγίας και των άλλων οδηγιών που θεσπίζονται στον τοµέα των ασφαλιστικών

επιχειρήσεων.

5. Οι παράγραφοι 1 και 4 δεν κωλύουν την ανταλλαγή πληροφοριών στο εσωτερικό ενός

κράτους µέλους, εφ� όσον υπάρχουν περισσότερες της µιας αρµόδιες αρχές, ή µεταξύ των

αρµόδιων αρχών διαφόρων κρατών µελών και :

− των αρχών, οι οποίες έχουν δηµόσια εξουσία για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και

των άλλων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, καθώς και των αρχών, στις οποίες έχει ανατεθεί

η εποπτεία των κεφαλαιαγορών,

− των οργάνων που συµµετέχουν στην εκκαθάριση και την πτώχευση των ασφαλιστικών

επιχειρήσεων και σε άλλες παρόµοιες διαδικασίες, και

− των προσώπων, στα οποία έχει ανατεθεί ο νοµικός έλεγχος των λογαριασµών των

ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων,

για την εκπλήρωση των εποπτικών καθηκόντων τους καθώς και κατά τη διαβίβαση, προς τα

όργανα, στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση (αναγκαστικών) διαδικασιών εκκαθάρισης ή

εγγυητικών κεφαλαίων, των απαραίτητων πληροφοριών για την εκπλήρωση του έργου τους. Οι

πληροφορίες που διαβιβάζονται στις εν λόγω αρχές, όργανα και πρόσωπα υπάγονται στο

επαγγελµατικό απόρρητο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
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6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 4, τα κράτη µέλη µπορούν να

επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων αρχών και :

− των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία των οργάνων, τα οποία συµµετέχουν

στην εκκαθάριση και την πτώχευση ασφαλιστικών επιχειρήσεων και σε άλλες παρεµφερείς

διαδικασίες, ή

− των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία των προσώπων, τα οποία είναι

επιφορτισµένα µε το νοµικό έλεγχο των λογαριασµών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των

πιστωτικών ιδρυµάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και άλλων χρηµατοπιστωτικών

ιδρυµάτων, ή

− των ανεξάρτητων αναλογιστών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν δυνάµει του

νόµου έλεγχο επ� αυτών, καθώς και των οργάνων που είναι επιφορτισµένα µε την εποπτεία

των αναλογιστών αυτών.

Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, απαιτούν

τη συνδροµή των εξής τουλάχιστον προϋποθέσεων :

− οι πληροφορίες προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής εποπτείας ή του καθήκοντος

ελέγχου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο,

− οι πληροφορίες που λαµβάνονται σ� αυτό το πλαίσιο υπόκεινται στο επαγγελµατικό

απόρρητο που αναφέρεται στην παράγραφο 1,

− όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, δεν µπορούν να κοινολογηθούν

χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών που κοινολόγησαν τις εν λόγω

πληροφορίες, και, στην περίπτωση αυτή, µόνο για τους σκοπούς, ως προς τους οποίους οι

αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.
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Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη µέλη την ταυτότητα των αρχών,

προσώπων ή οργάνων, τα οποία µπορούν να δέχονται τις πληροφορίες δυνάµει της παρούσας

παραγράφου.

7. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 έως 4, τα κράτη µέλη µπορούν, προς επίρρωση της

σταθερότητας και του αδιάβλητου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, να επιτρέπουν την

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών και των αρχών ή οργάνων που είναι εκ του

νόµου αρµόδια για τον εντοπισµό των παραβάσεων του δικαίου των εταιριών και για τη

διερεύνηση των παραβάσεων αυτών.

Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, απαιτούν

τη συνδροµή των εξής τουλάχιστον προϋποθέσεων :

− οι πληροφορίες προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής που αναφέρεται στο πρώτο

εδάφιο,

− οι πληροφορίες που λαµβάνονται σ� αυτό το πλαίσιο υπόκεινται στο επαγγελµατικό

απόρρητο που αναφέρεται στην παράγραφο 1,

− όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, δεν µπορούν να κοινολογηθούν

χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών που κοινολόγησαν αυτές τις πληροφορίες,

και, στην περίπτωση αυτή, µόνο για τους σκοπούς, ως προς τους οποίους οι αρχές αυτές

έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

Εάν, σ� ένα κράτος µέλος, οι αρχές ή τα όργανα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προβαίνουν

στον εντοπισµό ή τη διερεύνηση παραβάσεων χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες εντεταλµένων προς

τούτο, λόγω ειδικών προσόντων, προσώπων, τα οποία δεν ανήκουν στη δηµόσια διοίκηση, η βάσει

του πρώτου εδαφίου δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών µπορεί να επεκταθεί και στα πρόσωπα

αυτά, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο δεύτερο εδάφιο.
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Για την εφαρµογή της τρίτης περίπτωσης του δευτέρου εδαφίου, οι αρχές ή τα όργανα που

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ανακοινώνουν στις αρµόδιες αρχές, οι οποίες κοινολόγησαν τις

πληροφορίες, την ταυτότητα και το ακριβές περιεχόµενο της εντολής των προσώπων, στα οποία θα

διαβιβασθούν οι εν λόγω πληροφορίες.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη την ταυτότητα των αρχών

ή των οργάνων που µπορούν να δέχονται τις πληροφορίες δυνάµει της παρούσας παραγράφου.

Πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2000, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της

παρούσας παραγράφου.

8. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξουσιοδοτούν τις αρµόδιες αρχές να διαβιβάζουν :

− στις κεντρικές τράπεζες και σε άλλους οργανισµούς µε ανάλογη αποστολή όταν ενεργούν υπό

την ιδιότητα νοµισµατικής αρχής,

− ενδεχοµένως, σε άλλες δηµόσιες αρχές επιφορτισµένες µε την εποπτεία των συστηµάτων

πληρωµής,

πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους, και να επιτρέπουν στις εν

λόγω αρχές ή οργανισµούς να ανακοινώνουν στις αρµόδιες αρχές τις πληροφορίες που αυτές

χρειάζονται για τους σκοπούς της παραγράφου 4. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται σ� αυτό το

πλαίσιο υπόκεινται στο επαγγελµατικό απόρρητο που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.
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9. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4, τα κράτη µέλη µπορούν να

επιτρέπουν, δυνάµει νοµοθετικών διατάξεων, την κοινοποίηση ορισµένων πληροφοριών σε άλλα

τµήµατα της κεντρικής τους διοίκησης που είναι αρµόδια για τη νοµοθεσία περί εποπτείας των

πιστωτικών ιδρυµάτων, των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, των επενδυτικών υπηρεσιών και των

ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και στους επιθεωρητές, τους οποίους έχουν εξουσιοδοτήσει τα

τµήµατα αυτά.

Ωστόσο, οι προαναφερόµενες κοινοποιήσεις είναι δυνατές µόνον εφ� όσον αυτό απαιτείται για

λόγους προληπτικής εποπτείας.

Τα κράτη µέλη προβλέπουν, πάντως, ότι οι πληροφορίες που λαµβάνονται δυνάµει των

παραγράφων 2 και 5, καθώς και εκείνες που αποκτώνται µε τις επιτόπιες εξακριβώσεις που

προβλέπονται στο άρθρο 11, δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθούν σύµφωνα µε την παρούσα

παράγραφο, αν δεν υπάρχει ρητή συµφωνία της αρµόδιας αρχής, η οποία κοινοποίησε τις

πληροφορίες, ή της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους όπου πραγµατοποιήθηκε η επιτόπια

εξακρίβωση.
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Άρθρο 17

Kαθήκοντα των επιθεωρητών

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν τουλάχιστον ότι :

α) κάθε πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια κατά την έννοια της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του

Συµβουλίου 1, το οποίο ασκεί σε µία ασφαλιστική επιχείρηση την αποστολή που περιγράφεται

στο άρθρο 51 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου 2, στο άρθρο 37 της οδηγίας

83/349/ΕΟΚ ή στο άρθρο 31 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου 3 ή κάθε άλλη νόµιµη

αποστολή, υποχρεούται να γνωστοποιεί ταχέως στις αρµόδιες αρχές κάθε απόφαση ή γεγονός

που αφορά την επιχείρηση αυτή, των οποίων έλαβε γνώση κατά την άσκηση της αποστολής

αυτής, και η οποία ή το οποίο είναι δυνατόν :

− να αποτελέσει ουσιαστική παράβαση των νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, οι

οποίες θεσπίζουν τις προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας ή διέπουν, ειδικά, την άσκηση της

δραστηριότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή

− να θίξουν τη συνέχεια της εκµετάλλευσης της ασφαλιστικής επιχείρησης, ή

− να οδηγήσουν σε άρνηση της έγκρισης των λογαριασµών ή σε διατύπωση επιφυλάξεων,

β) η ίδια υποχρέωση ισχύει για το αυτό πρόσωπο όσον αφορά τα γεγονότα και τις αποφάσεις,

των οποίων έλαβε γνώση στα πλαίσια µιας αποστολής όπως αναφέρεται στο στοιχείο α), η

οποία εκπληρούται σε µία ασφαλιστική επιχείρηση που έχει στενούς δεσµούς απορρέοντες

από δεσµό ελέγχου µε την ασφαλιστική επιχείρηση, στην οποία το πρόσωπο αυτό

εκπληρώνει την προαναφερόµενη αποστολή.

                                                
1 ΕΕ L 126, 12.5.1984, σ. 20.
2 ΕΕ L 222, 14.8.1978, σ. 11. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 283, 27.10.2001,
σ. 28).

3 ΕΕ L 375, 31.12.1985, σ. 3. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 41, 13.2.2002,
σ. 35).
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2. Η καλή τη πίστει κοινολόγηση στις αρµόδιες αρχές, γεγονότων ή αποφάσεων, που

αναφέρονται στην παράγραφο 1, από πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κατά την έννοια

της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ, δεν αποτελεί παράβαση τυχόν περιορισµού κοινολόγησης πληροφοριών

που επιβάλλεται συµβατικώς ή από νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη και δεν

συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη για τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 18

Ταυτόχρονη άσκηση των δραστηριοτήτων ασφάλισης ζωής και ζηµιών

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 7, καµία επιχείρηση δεν δικαιούται να λάβει άδεια

λειτουργίας δυνάµει και της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέψουν ότι :

− οι επιχειρήσεις οι οποίες λαµβάνουν άδεια δυνάµει της παρούσας οδηγίας, δικαιούνται

επίσης να λαµβάνουν άδεια, βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, για τους

κινδύνους τους απαριθµούµενους στα σηµεία 1 και 2 του παραρτήµατος της εν λόγω

οδηγίας,

− οι επιχειρήσεις, οι οποίες λαµβάνουν άδεια δυνάµει του άρθρου 6 της οδηγίας

73/239/ΕΟΚ, αποκλειστικά για τους κινδύνους τους απαριθµούµενους στα σηµεία 1 και

2 του παραρτήµατος της εν λόγω οδηγίας, δικαιούνται να λαµβάνουν άδεια δυνάµει της

παρούσας οδηγίας.
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3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι επιχειρήσεις της παραγράφου 2 και εκείνες, οι

οποίες,

− την 1η Ιανουαρίου 1981 για τις επιχειρήσεις µε άδεια στην Ελλάδα,

− την 1η Ιανουαρίου 1986 για τις επιχειρήσεις µε άδεια στην Ισπανία και Πορτογαλία,

− την 1η Ιανουαρίου 1995 για τις επιχειρήσεις µε άδεια στην Αυστρία, Φινλανδία και

Σουηδία, και

− την 15η Μαρτίου 1979 για όλες τις άλλες επιχειρήσεις,

ασκούν σωρευτικά τις δύο δραστηριότητες που εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία και στην

οδηγία 73/239/ΕΟΚ, δικαιούνται να συνεχίσουν να τις ασκούν σωρευτικά, υπό τον όρο ότι

κάθε δραστηριότητα θα τελεί υπό χωριστή διαχείριση, σύµφωνα µε το άρθρο 19 της παρούσας

οδηγίας.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην

παράγραφο 2 τηρούν τους λογιστικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

που έχουν άδεια δυνάµει της παρούσας οδηγίας για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Τα κράτη

µέλη µπορούν, εξάλλου, µέχρις ότου υπάρξει συντονισµός επί του θέµατος, να προβλέπουν, σε ό,τι

αφορά τους κανόνες περί εκκαθαρίσεως, ότι οι επιχειρήσεις της παραγράφου 2 εφαρµόζουν τους

ίδιους κανόνες µε τις επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής, για τις δραστηριότητές τους που έχουν σχέση

µε τους κινδύνους τους αναφερόµενους στα σηµεία 1 και 2 του παραρτήµατος της οδηγίας

73/239/ΕΟΚ.
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5. Εάν µια επιχείρηση, η οποία ασκεί τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο παράρτηµα της

οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, έχει οικονοµικούς, εµπορικούς, ή διοικητικούς δεσµούς µε ασφαλιστική

επιχείρηση ασκούσα τις δραστηριότητες που καλύπτει η παρούσα οδηγία, οι αρµόδιες αρχές των

κρατών µελών, στο έδαφος των οποίων εδρεύουν οι εν λόγω επιχειρήσεις, µεριµνούν, ώστε οι

λογαριασµοί των επιχειρήσεων αυτών να µην νοθεύονται από συµβάσεις µεταξύ τους ούτε από

οποιοδήποτε άλλο διακανονισµό ικανό να επηρεάσει την κατανοµή των εξόδων και εσόδων.

6. Κάθε κράτος µέλος δικαιούται να επιβάλει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στο

έδαφός του την υποχρέωση να παύσουν, εντός προθεσµίας που εκείνο τάσσει, τη σωρευτική

άσκηση των δραστηριοτήτων, τις οποίες ασκούσαν κατά τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην

παράγραφο 3.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα επανεξεταστούν, βάσει εκθέσεως που θα υποβάλει η

Επιτροπή στο Συµβούλιο, υπό το φως της µελλοντικής εναρµόνισης των κανόνων εκκαθάρισης και,

οπωσδήποτε, πριν τις 31 ∆εκεµβρίου 1999 το αργότερο.



7328/1/02 REV 1 GA/thm 64
DG C II   EL

Άρθρο 19

Χωριστή διαχείριση των ασφαλειών ζωής και ζηµιών

1. Η αναφερόµενη στο άρθρο 18 παράγραφος 3 χωριστή διαχείριση πρέπει να είναι οργανωµένη

κατά τρόπο που οι προβλεπόµενες στην παρούσα οδηγία δραστηριότητες να είναι διακεκριµένες

από τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην οδηγία 73/239/ΕΟΚ, ώστε :

− να µην παραβλάπτονται τα αντίστοιχα συµφέροντα των ασφαλισµένων στους κλάδους

«ζωής» και «ζηµιών», και ιδίως να ευνοούνται από τα οφέλη που προκύπτουν από την

ασφάλιση «ζωής» οι ασφαλισµένοι του κλάδου «ζωής», σαν να ασκούσε η ασφαλιστική

επιχείρηση µόνο τον κλάδο ζωής,

− τα ελάχιστα όρια οικονοµικών υποχρεώσεων, ιδίως τα περιθώρια φερεγγυότητας, που

βαρύνουν τη µία από τις δραστηριότητες είτε δυνάµει της παρούσας οδηγίας είτε δυνάµει της

οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, να µη βαρύνουν την άλλη δραστηριότητα.

Εν τούτοις, εφ� όσον πληρούνται τα ελάχιστα όρια οικονοµικών υποχρεώσεων κατά τους όρους

που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, και υπό την επιφύλαξη της ενηµερώσεως

της αρµοδίας αρχής, η επιχείρηση δύναται να χρησιµοποιεί, για τη µία ή την άλλη δραστηριότητα,

τα εµφανή στοιχεία του περιθωρίου φερεγγυότητας που είναι ακόµη διαθέσιµα.

Οι αρµόδιες εποπτικές αρχές, αναλύοντας τα αποτελέσµατα των δύο δραστηριοτήτων, µεριµνούν

για την τήρηση της παρούσας παραγράφου.
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2. α) Οι λογιστικές εγγραφές πρέπει να συντάσσονται κατά τρόπο που να εµφανίζουν τις

πηγές των αποτελεσµάτων για την καθεµιά από τις δύο δραστηριότητες κλάδου «ζωής»

και κλάδου «ζηµιών». Για τον σκοπό αυτό, όλα τα έσοδα (ιδίως τα ασφάλιστρα, οι

καταβολές των αντασφαλιστών, έσοδα από επενδύσεις) και τα έξοδα (ιδίως οι παροχές

ασφαλίσεως, πρόσθετες καταβολές στα τεχνικά αποθεµατικά, αντασφάλιστρα, δαπάνες

λειτουργίας για τις ασφαλιστικές εργασίες), αναλύονται κατά πηγή προελεύσεως. Τα

κοινά για τις δύο δραστηριότητες στοιχεία καταχωρίζονται σύµφωνα µε µέθοδο

κατανοµής αποδεκτή από την αρµόδια αρχή.

β) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν βάσει των λογιστικών εγγραφών να

συντάσσουν έγγραφο το οποίο θα εµφανίζει αναλυτικά τα στοιχεία που αντιστοιχούν

στο κάθε περιθώριο φερεγγυότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 27 της παρούσας οδηγίας

και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ.

3. Σε περίπτωση ανεπαρκείας ενός από τα περιθώρια φερεγγυότητας οι αρµόδιες αρχές

εφαρµόζουν, για την ελλειµµατική δραστηριότητα, τα µέτρα που προβλέπονται από την αντίστοιχη

οδηγία, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα που απέδωσε η άλλη δραστηριότητα. Κατά παρέκκλιση

της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση, τα µέτρα αυτά δύνανται να συνίστανται στη

χορήγηση αδείας µεταφοράς από τη µία δραστηριότητα στην άλλη.
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Κεφάλαιο 2

Κανόνες σχετικοί µε τεχνικά αποθεµατικά και το αντίκρισµα

Άρθρο 20

Σύσταση τεχνικών αποθεµατικών

1. Το κράτος µέλος καταγωγής επιβάλλει σε κάθε ασφαλιστική επιχείρηση τη σύσταση

επαρκών τεχνικών αποθεµατικών, συµπεριλαµβανοµένων των µαθηµατικών αποθεµατικών, για το

σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Το ποσό αυτών των αποθεµατικών καθορίζεται σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές :

Α. i) Τα τεχνικά αποθεµατικά για την κάλυψη της ασφάλισης ζωής πρέπει να

υπολογίζονται βάσει επαρκώς συνετής προβλεπτικής αναλογιστικής µεθόδου, στην

οποία να λαµβάνονται υπ� όψιν όλες οι µελλοντικές υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις

προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί για κάθε υπάρχουσα σύµβαση, ιδίως :

− όλες οι εγγυηµένες παροχές, συµπεριλαµβανοµένων των εγγυηµένων αξιών

εξαγοράς,

− οι πάσης φύσεως συµµετοχές στα κέρδη, τα οποία ήδη δικαιούνται συλλογικά ή

ατοµικά οι ασφαλιζόµενοι, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κτηθείσες,

δηλωθείσες ή απονεµηθείσες συµµετοχές,

− όλες οι προαιρέσεις (options), επί των οποίων έχει δικαίωµα ο ασφαλισµένος

βάσει των όρων της σύµβασης,
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− τα έξοδα της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων των προµηθειών,

αφού συνυπολογιστούν και τα µελλοντικά εισπρακτέα ασφάλιστρα,

ii) επιτρέπεται η χρησιµοποίηση αναδροµικής µεθόδου, εφ� όσον είναι δυνατό

να αποδειχθεί ότι τα απορρέοντα τεχνικά αποθεµατικά δεν είναι χαµηλότερα εκείνων

που προκύπτουν από κάποια επαρκώς συνετή προβλεπτική µέθοδο, ή εφ� όσον µια

προβλεπτική µέθοδος δεν είναι δυνατή για το συγκεκριµένο είδος σύµβασης,

iii) ως συνετή αποτίµηση δεν νοείται απλώς η αποτίµηση που βασίζεται στις πλέον

πιθανές υποθέσεις, αλλά πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπ� όψιν και σηµαντικό

περιθώριο ανεπιθύµητων αποκλίσεων των σχετικών παραγόντων,

iv) η µέθοδος αποτίµησης των τεχνικών αποθεµατικών πρέπει να είναι συνετή όχι µόνον

καθεαυτήν αλλά και όταν, στα πλαίσιά της, εφαρµόζεται η µέθοδος αποτίµησης των

στοιχείων του ενεργητικού που απαρτίζουν τα εν λόγω αποθεµατικά,

v) τα τεχνικά αποθεµατικά πρέπει να υπολογίζονται χωριστά για κάθε σύµβαση. Η

χρησιµοποίηση λογικών προσεγγίσεων ή γενικεύσεων επιτρέπεται εφ� όσον

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται να δώσουν κατά προσέγγιση τα ίδια

αποτελέσµατα µε τους επί µέρους υπολογισµούς. Η αρχή των επί µέρους

υπολογισµών δεν εµποδίζει τη σύσταση συµπληρωµατικών αποθεµατικών για

γενικής φύσεως κινδύνους, οι οποίοι δεν εξατοµικεύονται,

vi) όταν η αξία εξαγοράς µιας σύµβασης είναι εγγυηµένη, το ποσό των µαθηµατικών

αποθεµατικών για την εν λόγω σύµβαση πρέπει να είναι ανά πάσα στιγµή

τουλάχιστον ίσο προς την εκάστοτε εγγυηµένη αξία.
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Β. Το επιτόκιο που χρησιµοποιείται πρέπει να επιλέγεται συνετά. Το επιτόκιο αυτό

καθορίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες της αρµόδιας αρχής τους κράτους µέλους

καταγωγής, κατ� εφαρµογήν των ακόλουθων αρχών :

α) για όλες τις συµβάσεις, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους  καταγωγής της

ασφαλιστικής επιχείρησης καθορίζει µέγιστο επιτόκιο ή µέγιστα επιτόκια, ιδίως

σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες :

i) όταν οι συµβάσεις περιλαµβάνουν εγγύηση επιτοκίου, η αρµόδια αρχή του

κράτους µέλους καταγωγής της επιχείρησης καθορίζει ενιαίο µέγιστο επιτόκιο.

Το επιτόκιο αυτό µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το νόµισµα, στο οποίο έχει

συναφθεί η σύµβαση, υπό τον υπό τον όρο να µην υπερβαίνει το 60% του

επιτοκίου των οµολογιακών δανείων του κράτους στο νόµισµα, του οποίου έχει

συναφθεί η σύµβαση.

Εάν το κράτος µέλος αποφασίσει να ορίσει, κατ� εφαρµογήν της δεύτερης

φράσης του πρώτου εδαφίου, ένα µέγιστο επιτόκιο για τις συµβάσεις που έχουν

συναφθεί σε νόµισµα κράτους µέλους, συµβουλεύεται προηγουµένως την

αρµόδια αρχή του κράτους µέλους, στο νόµισµα του οποίου έχει συναφθεί η

σύµβαση,
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ii) ωστόσο, όταν τα στοιχεία του ενεργητικού της ασφαλιστικής επιχείρησης δεν

αποτιµώνται µε την αξία απόκτησής τους, ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέψει

ότι ο υπολογισµός µεγίστου επιτοκίου ή µεγίστων επιτοκίων µπορεί να γίνει σε

συνεκτίµηση της απόδοσης των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού που

βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο, µειωµένης κατά συντηρητικό περιθώριο και,

ιδιαίτερα για τις συµβάσεις περιοδικών ασφαλίστρων, µε επιπλέον συνεκτίµηση

της προβλεπόµενης απόδοσης των µελλοντικών στοιχείων του ενεργητικού. Το

συντηρητικό περιθώριο και το µέγιστο επιτόκιο ή τα µέγιστα επιτόκια που

εφαρµόζονται στην προβλεπόµενη απόδοση των µελλοντικών στοιχείων του

ενεργητικού καθορίζονται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής,

β) ο καθορισµός µέγιστου επιτοκίου δεν σηµαίνει ότι η ασφαλιστική επιχείρηση είναι

υποχρεωµένη να χρησιµοποιεί τόσο υψηλό επιτόκιο,

γ) το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να αποφασίσει να µην εφαρµόσει το στοιχείο α)

στις ακόλουθες κατηγορίες συµβάσεων :

− στις συµβάσεις µεταβλητού κεφαλαίου (unit-linked contracts),

− στις συµβάσεις µε ενιαία ασφάλιστρα, διάρκειας µέχρι και οκτώ ετών,

− στις συµβάσεις χωρίς συµµετοχή στα κέρδη καθώς και στις συµβάσεις

προσόδου χωρίς αξία εξαγοράς.

Στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση του πρώτου εδαφίου, κατά την συνετή επιλογή

επιτοκίου, µπορούν να λαµβάνονται υπ� όψιν το νόµισµα, στο οποίο έχει συναφθεί η

σύµβαση και τα αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού που βρίσκονται στο

χαρτοφυλάκιο καθώς και, όταν τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης

αποτιµώνται µε την τρέχουσα αξία τους, η προβλεπόµενη απόδοση των µελλοντικών

στοιχείων του ενεργητικού.
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Σε καµία περίπτωση, το επιτόκιο που χρησιµοποιείται δεν µπορεί να είναι

υψηλότερο από την απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού, υπολογιζόµενη

σύµφωνα µε τους λογιστικούς κανόνες του κράτους µέλους καταγωγής, µετά την

προσήκουσα αφαίρεση,

δ) το κράτος µέλος απαιτεί να συστήνει η ασφαλιστική επιχείρηση αποθεµατικό

στους λογαριασµούς της, το οποίο θα προορίζεται για την αντιµετώπιση των

υποχρεώσεων επιτοκίου που έχει αναλάβει έναντι των ασφαλισµένων, όταν η

παρούσα ή η προβλεπόµενη απόδοση του ενεργητικού της επιχείρησης δεν αρκεί

για την κάλυψη των υποχρεώσεων αυτών,

ε) τα µέγιστα επιτόκια που ορίζονται κατ� εφαρµογήν του στοιχείου α)

κοινοποιούνται στην Επιτροπή καθώς και στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών

που το ζητούν.

Γ. Τα στατιστικά στοιχεία της αποτίµησης, καθώς και εκείνα που αντιστοιχούν στα έξοδα,

πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά λαµβάνοντας υπ� όψιν το κράτος της ασφαλιστικής

υποχρέωσης, το είδος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, καθώς και τα διοικητικά έξοδα

και τις προµήθειες που έχουν προβλεφθεί.

∆. Όσον αφορά τις συµβάσεις µε συµµετοχή στα κέρδη, στη µέθοδο αποτίµησης των

τεχνικών αποθεµατικών µπορούν να λαµβάνονται υπ� όψιν, σιωπηρά ή ρητά, οι

µελλοντικές συµµετοχές κάθε είδους, κατά τρόπο συναφή µε τις άλλες υποθέσεις επί

των µελλοντικών εξελίξεων καθώς και µε την παρούσα µέθοδο συµµετοχής στα κέρδη.

Ε. Οι προβλέψεις για µελλοντικά έξοδα µπορούν να προκύπτουν σιωπηρά, π.χ. µε το να

λαµβάνεται υπ� όψιν στα καθαρά µελλοντικά ασφάλιστρα επιβάρυνση λόγω

διοικητικού κόστους. Τα συνολικά αποθεµατικά πάντως, σιωπηρά ή ρητά, δεν πρέπει

να είναι µικρότερα από τα προκύπτοντα βάσει συνετής αποτίµησης.
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ΣΤ. Η µέθοδος αποτίµησης των τεχνικών αποθεµατικών δεν επιτρέπεται να αλλάζει από

χρόνο σε χρόνο κατά τρόπο ασυνεχή, συνεπεία αυθαίρετων τροποποιήσεων της

µεθόδου ή των στοιχείων υπολογισµού και πρέπει επίσης να είναι έτσι, ώστε να

προκύπτει λογικά η συµµετοχή στα κέρδη κατά τη διάρκεια της σύµβασης.

2. Η ασφαλιστική επιχείρηση πρέπει να καθιστά προσιτές στο κοινό τις βάσεις και τις µεθόδους

που χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση των τεχνικών αποθεµατικών, συµπεριλαµβανοµένων των

αποθεµατικών για συµµετοχή στα κέρδη.

3. Το κράτος µέλος καταγωγής απαιτεί από κάθε ασφαλιστική επιχείρηση να καλύπτει τα

τεχνικά αποθεµατικά για το σύνολο των δραστηριοτήτων της από νοµισµατικώς αντίστοιχα

στοιχεία του ενεργητικού, σύµφωνα µε το άρθρο 26. Όσον αφορά τις δραστηριότητες που

ασκούνται στην Κοινότητα, αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού πρέπει να βρίσκονται εντός της

Κοινότητας. Τα κράτη µέλη δεν απαιτούν από της ασφαλιστικές επιχειρήσεις να έχουν τα στοιχεία

του ενεργητικού τους σε συγκεκριµένο κράτος µέλος. Το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί, ωστόσο,

να προβλέπει ελαστικότερους κανόνες όσον αφορά τον εντοπισµό των στοιχείων του ενεργητικού.

4. Εάν το κράτος µέλος καταγωγής δέχεται να καλύπτονται τα τεχνικά αποθεµατικά µε

απαιτήσεις κατ� αντασφαλιστών, καθορίζει το ποσοστό που γίνεται αποδεκτό. Στην περίπτωση

αυτή, δεν µπορεί να απαιτεί συγκεκριµένο τόπο για τις απαιτήσεις αυτές.
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Άρθρο 21

Ασφάλιστρα για νέες δραστηριότητες

Τα ασφάλιστρα για τις νέες ασφαλιστικές δραστηριότητες πρέπει να είναι επαρκή, βάσει λογικών

αναλογιστικών υποθέσεων, ώστε η ασφαλιστική επιχείρηση να είναι σε θέση να εκπληρώνει όλες

τις υποχρεώσεις της, και ιδίως την υποχρέωση σύστασης επαρκών τεχνικών αποθεµατικών.

Προς τούτο, µπορούν να λαµβάνονται υπ� όψιν όλες οι πτυχές της χρηµατοοικονοµικής

κατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης, χωρίς όµως να γίνεται συστηµατικά και µόνιµα η

προσθήκη πόρων ξένων προς τα εν λόγω ασφάλιστρα και στο αποκτούµενο εισόδηµα, πράγµα που

θα µπορούσε να κλονίσει τελικά τη φερεγγυότητα της επιχείρησης.

Άρθρο 22

Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν τα τεχνικά αποθεµατικά

Τα στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν τα τεχνικά αποθεµατικά πρέπει να λαµβάνουν

υπ� όψιν το είδος των εργασιών που αναλαµβάνει η ασφαλιστική επιχείρηση, ώστε να µη

κινδυνεύει η ασφάλεια, η απόδοση και η ρευστότητα των επενδύσεων της ασφαλιστικής

επιχείρησης, η οποία θα µεριµνά για τη διαφοροποίηση και την κατάλληλη κατανοµή των

επενδύσεων αυτών.

Άρθρο 23

Κατηγορίες επιτρεπτών στοιχείων ενεργητικού

1. Το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να επιτρέπει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να

καλύπτουν τα τεχνικά αποθεµατικά τους µόνο µε τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων

ενεργητικού :
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Α. Επενδύσεις

α) οµόλογα, οµολογίες και άλλοι τίτλοι της χρηµαταγοράς και της κεφαλαιαγοράς,

β) δάνεια,

γ) µετοχές και άλλες συµµετοχές µεταβλητής απόδοσης,

δ) µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και άλλων επενδυτικών

κεφαλαίων (ΟΣΕΚΑ),

ε) γήπεδα και κτίρια, καθώς και εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων.

Β. Χρέη και απαιτήσεις

στ) απαιτήσεις κατ� αντασφαλιστών, συµπεριλαµβανοµένου του µεριδίου των

αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθεµατικά,

ζ) καταθέσεις σε εκχωρούσες επιχειρήσεις και απαιτήσεις έναντι εκχωρουσών επιχειρήσεων,

η) απαιτήσεις έναντι αντισυµβαλλοµένων και διαµεσολαβητών, οι οποίες προκύπτουν από

πράξεις πρωτασφάλισης και αντασφάλισης,
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θ) δάνεια έναντι ασφαλιστηρίων συµβολαίων,

ι) επιστροφές φόρων,

ια) απαιτήσεις έναντι ταµείων εγγυήσεων.

Γ. Άλλα στοιχεία ενεργητικού

ιβ) ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού, εκτός γηπέδων και κτιρίων, βάσει συνετής

αποσβέσεως του κεφαλαίου,

ιγ) διαθέσιµα σε τράπεζες και στο ταµείο, καθώς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα και

σε οποιοδήποτε άλλο οργανισµό εξουσιοδοτηµένο να δέχεται καταθέσεις,

ιδ) µεταφερόµενα έξοδα αποκτήσεων,

ιε) δεδουλευµένοι τόκοι και µισθώµατα και λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού,

ιστ) αντιστρεπτέα επιτόκια.
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2. Για την ένωση ασφαλιστών την επονοµαζόµενη «Lloyd�s», οι κατηγορίες στοιχείων του

ενεργητικού περιλαµβάνουν επίσης τις εγγυήσεις και τις πιστωτικές επιστολές που έχουν εκδοθεί

από πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου1 ή από ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και τα επιδεχόµενα επαλήθευση ποσά

που προέρχονται από ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής, εφ� όσον αποτελούν κεφάλαια που ανήκουν

στα µέλη.

3. Το γεγονός ότι ένα από τα στοιχεία ενεργητικού ή µία από τις προαναφερόµενες κατηγορίες

στοιχείων ενεργητικού περιλαµβάνεται στην παράγραφο 1 δεν σηµαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία

ενεργητικού γίνονται αυτοµάτως δεκτά για την κάλυψη των τεχνικών αποθεµατικών. Το κράτος

µέλος καταγωγής θεσπίζει λεπτοµερέστερους κανόνες, µε τους οποίους καθορίζονται οι όροι

χρήσης των στοιχείων ενεργητικού που γίνονται δεκτά. Το εν λόγω κράτος µέλος µπορεί να απαιτεί

εµπράγµατες ασφάλειες ή εγγυήσεις, ιδίως για τις απαιτήσεις κατ� αντασφαλιστών.

Όσον αφορά την κατάρτιση και την εφαρµογή των κανόνων που θεσπίζει, το κράτος µέλος

καταγωγής µεριµνά ιδιαίτερα για την τήρηση των ακόλουθων αρχών :

i) τα στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν τα τεχνικά αποθεµατικά εκτιµώνται

εκκαθαρισµένα ως προς τα χρέη που έχουν συναφθεί για την απόκτηση των εν λόγω

στοιχείων,

ii) όλα τα στοιχεία του ενεργητικού πρέπει να εκτιµώνται κατά τρόπο συνετό, λαµβανοµένου

υπ� όψιν του κινδύνου µη ρευστοποίησης. Ειδικότερα, τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του

ενεργητικού, εκτός από τα γήπεδα και τα κτίρια, γίνονται δεκτά για την κάλυψη των

τεχνικών αποθεµατικών, µόνο εάν έχουν αποτιµηθεί βάσει συνετής αποσβέσεως,

                                                
1 ΕΕ L 126, 26.5.2000, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/28/ΕΚ (ΕΕ

L 275, 27.10.2000, σ. 37).
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iii) τα δάνεια, ανεξάρτητα από το εάν έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις, σε κράτος, σε διεθνή

οργανισµό, σε τοπική ή περιφερειακή αρχή ή σε φυσικά πρόσωπα, γίνονται δεκτά για την

κάλυψη των τεχνικών αποθεµατικών, µόνον εφ� όσον παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ως προς

την ασφάλειά τους, είτε λόγω της ιδιότητας του δανειολήπτη είτε επειδή είναι ασφαλισµένα

µε υποθήκη, τραπεζική εγγύηση ή µε εγγύηση από ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή είναι

ασφαλισµένα µε άλλο τρόπο,

iv) οι παράγωγοι τίτλοι, όπως δικαιώµατα προαιρέσεως, προθεσµιακοί χρηµατιστηριακοί τίτλοι

και swaps που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού αποτελούντα τεχνικά αποθεµατικά,

επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται εφ� όσον συµβάλλουν στην µείωση του κινδύνου

επένδυσης ή παρέχουν τη δυνατότητα αποτελεσµατικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. Οι

τίτλοι αυτοί πρέπει να εκτιµώνται κατά τρόπο συνετό, επιτρέπεται δε να συνυπολογίζονται

κατά την εκτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία αφορούν,

v) οι κινητές αξίες που δεν είναι διαπραγµατεύσιµες σε ρυθµιζόµενη αγορά γίνονται δεκτές για

την κάλυψη των τεχνικών αποθεµατικών µόνο εφ� όσον µπορούν να ρευστοποιηθούν

βραχυπρόθεσµα ή είναι τίτλοι συµµετοχής σε πιστωτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές

επιχειρήσεις, µέσα στα όρια που επιτρέπονται από το άρθρο 6 και σε επιχειρήσεις

επενδύσεων εγκατεστηµένες σε κράτος µέλος,

vi) οι απαιτήσεις έναντι τρίτου γίνονται δεκτές για την κάλυψη των τεχνικών αποθεµατικών

µόνο ύστερα από αφαίρεση των οφειλοµένων χρεών προς τον ίδιο τρίτο,

vii) το ποσό των απαιτήσεων που γίνονται δεκτές για την κάλυψη των τεχνικών αποθεµατικών

πρέπει να υπολογίζεται κατά τρόπο συνετό και να λαµβάνεται υπ� όψιν ο κίνδυνος µη

είσπραξής τους. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις έναντι αντισυµβαλλοµένων και διαµεσολαβητών

που προέκυψαν από πράξεις πρωτασφάλισης και αντασφάλισης γίνονται δεκτές µόνο

εφ� όσον κατέστησαν όντως απαιτητές κατά το τελευταίο τρίµηνο,
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viii) στην περίπτωση που πρόκειται για στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν

επένδυση σε θυγατρική επιχείρηση, η οποία διαχειρίζεται εν µέρει ή εν όλω, για

λογαριασµό της ασφαλιστικής επιχείρησης, επενδύσεις αυτής της ασφαλιστικής

επιχείρησης, το κράτος µέλος καταγωγής συνυπολογίζει, κατά την εφαρµογή των κανόνων

και των αρχών του παρόντος άρθρου, τα αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού που

βρίσκονται στην κατοχή της θυγατρικής επιχείρησης. Το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί

να εφαρµόσει την ίδια µεταχείριση στα στοιχεία του ενεργητικού άλλων θυγατρικών,

ix) τα µεταφερόµενα έξοδα απόκτησης γίνονται δεκτά για την κάλυψη των τεχνικών

αποθεµατικών µόνο εάν αυτό είναι σύµφωνο µε τις µεθόδους υπολογισµού των

µαθηµατικών αποθεµατικών.

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3, σε έκτακτες περιστάσεις και

µετά από αίτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης, το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί, µε δεόντως

αιτιολογηµένη απόφαση, να επιτρέψει προσωρινά τη χρησιµοποίηση άλλων κατηγοριών στοιχείων

ενεργητικού για την κάλυψη τεχνικών αποθεµατικών, µε την επιφύλαξη του άρθρου 22.

Άρθρο 24

Κανόνες διαφοροποίησης για επενδύσεις

1. Το κράτος µέλος καταγωγής απαιτεί από κάθε ασφαλιστική επιχείρηση, όσον αφορά τα

στοιχεία του ενεργητικού που καλύπτουν τα τεχνικά της αποθεµατικά, να µην επενδύει

περισσότερο από :

α) το 10% του συνόλου των ακαθάριστων τεχνικών αποθεµατικών της σε ένα γήπεδο ή σε ένα

κτίριο, ή σε σειρά γηπέδων ή κτιρίων που βρίσκονται αρκετά κοντά, ώστε να µπορούν να

θεωρηθούν ως ενιαία επένδυση,
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β) το 5% του συνόλου των ακαθαρίστων τεχνικών αποθεµατικών της σε µετοχές και άλλες

διαπραγµατεύσιµες αξίες εξοµοιώσιµες προς µετοχές, σε οµόλογα, οµολογίες και άλλους

τίτλους της χρηµαταγοράς και της κεφαλαιαγοράς της ίδιας επιχείρησης ή σε δάνεια προς τον

ίδιο δανειολήπτη, υπολογιζόµενα συνολικά. Τα δάνεια πρέπει να είναι άλλα από αυτά που

χορηγούνται σε µια κρατική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή σε ένα διεθνή οργανισµό, στον

οποίο είναι µέλη ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. Το όριο αυτό µπορεί να αυξηθεί σε 10%

εφ� όσον η επιχείρηση δεν τοποθετεί πάνω από 40% των ακαθάριστων τεχνικών

αποθεµατικών της σε δάνεια ή τίτλους που αντιστοιχούν σε εκδότες ή δανειολήπτες, στους

οποίους τοποθετεί πάνω από 5% των στοιχείων του ενεργητικού της,

γ) το 5% του συνόλου των ακαθάριστων τεχνικών αποθεµατικών της σε µη εγγυηµένα δάνεια,

εκ του οποίου 1% σε ένα µόνο µη εγγυηµένο δάνειο, εκτός από τα δάνεια που χορηγούνται σε

πιστωτικά ιδρύµατα, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στο µέτρο που το επιτρέπει το άρθρο 6,

σε επιχειρήσεις επενδύσεων που είναι εγκατεστηµένες σε κράτος µέλος. Τα όρια αυτά

µπορούν να αυξηθούν σε 8 και 2% αντιστοίχως, µε απόφαση που λαµβάνεται κατά

περίπτωση από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής,

δ) το 3% του συνόλου των ακαθάριστων τεχνικών αποθεµατικών της σε διαθέσιµα στο ταµείο,

ε) το 10% του συνόλου των ακαθάριστων τεχνικών αποθεµατικών της σε µετοχές, άλλους

τίτλους εξοµοιώσιµους προς µετοχές, και οµολογίες που δεν είναι διαπραγµατεύσιµες σε

ρυθµιζόµενη αγορά.

2. Το ότι η παράγραφος 1 δεν προβλέπει περιορισµό όσον αφορά την τοποθέτηση σε µια

συγκεκριµένη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού δεν σηµαίνει ότι τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας

µπορούν να γίνονται δεκτά χωρίς περιορισµό για την κάλυψη των τεχνικών αποθεµατικών. Το

κράτος µέλος καταγωγής θεσπίζει λεπτοµερέστερους κανόνες, µε τους οποίους καθορίζονται οι

όροι χρησιµοποίησης των αποδεκτών στοιχείων του ενεργητικού. Κατά τη θέσπιση και εφαρµογή

των εν λόγω κανόνων, το κράτος µέλος καταγωγής µεριµνά ειδικότερα, ώστε να τηρούνται οι

ακόλουθες αρχές :
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i) τα στοιχεία του ενεργητικού που καλύπτουν τα τεχνικά αποθεµατικά πρέπει να είναι δεόντως

διαφοροποιηµένα και διεσπαρµένα κατά τρόπο, ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν θα υπάρχει

υπερβολική εξάρτηση από µια συγκεκριµένη κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού, από ένα

συγκεκριµένο τοµέα τοποθετήσεων ή από µια συγκεκριµένη επένδυση,

ii) οι τοποθετήσεις σε στοιχεία του ενεργητικού που παρουσιάζουν υψηλό βαθµό κινδύνου, είτε

λόγω της φύσεώς τους, είτε λόγω της ιδιότητας του εκδότη, πρέπει να περιορίζονται σε

συνετά επίπεδα,

iii) οι περιορισµοί που επιβάλλονται σε ιδιαίτερες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού,

λαµβάνουν υπ� όψιν τον τρόπο, µε τον οποίο συνυπολογίζεται η αντασφάλιση κατά τον

υπολογισµό των τεχνικών αποθεµατικών,

iv) όταν πρόκειται για στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν επένδυση σε θυγατρική

επιχείρηση, η οποία διαχειρίζεται για λογαριασµό της ασφαλιστικής επιχείρησης το σύνολο ή

µέρος των επενδύσεών της, το κράτος µέλος καταγωγής λαµβάνει υπ� όψιν του κατά την

εφαρµογή των κανόνων και των αρχών που αναφέρει το παρόν άρθρο, τα αντίστοιχα στοιχεία

του ενεργητικού που κατέχει η θυγατρική επιχείρηση. Το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να

εφαρµόζει την ίδια µεταχείριση στα στοιχεία του ενεργητικού άλλων θυγατρικών,

v) το ποσοστό των στοιχείων του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν τα τεχνικά αποθεµατικά,

το οποίο αντιστοιχεί σε µη ρευστές επενδύσεις πρέπει να περιορίζεται σε συνετά επίπεδα,

vi) όταν τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν δάνεια προς ορισµένα πιστωτικά ιδρύµατα

ή οµολογίες που έχουν εκδώσει τα εν λόγω ιδρύµατα, το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να

λαµβάνει υπ� όψιν, για την εφαρµογή των κανόνων και αρχών του παρόντος άρθρου, τα

αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού που κατέχουν τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύµατα. Αυτό

ισχύει µόνο εφ� όσον το πιστωτικό ίδρυµα έχει την έδρα του σε κράτος µέλος, ανήκει

καθ� ολοκληρίαν στο εν λόγω κράτος µέλος ή/και στις τοπικές αρχές του και οι

δραστηριότητές του, σύµφωνα µε το καταστατικό του, συνίστανται στη χορήγηση δανείων,

µε την ιδιότητα του διαµεσολαβητή, προς το κράτος ή τις τοπικές αρχές ή τη χορήγηση

δανείων, τα οποία εγγυώνται το κράτος ή οι τοπικές αρχές ή ακόµα τη χορήγηση δανείων σε

οργανισµούς στενά συνδεδεµένους µε το κράτος ή τις τοπικές αρχές.
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3. Στα πλαίσια λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε τους όρους χρήσης των αποδεκτών στοιχείων

του ενεργητικού, το κράτος µέλος ρυθµίζει µε περιοριστικότερο τρόπο :

− τα δάνεια που δεν συνοδεύονται από τραπεζική εγγύηση, εγγύηση ασφαλιστικών

επιχειρήσεων, υποθήκη ή άλλη µορφή ασφάλειας, σε σχέση µε τα δάνεια που είναι

εξασφαλισµένα µε έναν από τους ανωτέρω τρόπους,

− τους ΟΣΕΚΑ που δεν είναι συντονισµένοι κατά την έννοια της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ και τα

άλλα ταµεία επενδύσεων, σε σχέση µε τους ΟΣΕΚΑ που είναι συντονισµένοι κατά την έννοια

της αυτής οδηγίας,

− τους τίτλους που δεν είναι διαπραγµατεύσιµοι σε ρυθµιζόµενη αγορά, σε σχέση µε τίτλους

διαπραγµατεύσιµους σε ρυθµιζόµενη αγορά,

− τα οµόλογα, οµολογίες και άλλους τίτλους της χρηµαταγοράς και της κεφαλαιαγοράς που δεν

έχουν εκδοθεί από κράτος, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή επιχείρηση που ανήκει στη ζώνη Α

κατά την έννοια της οδηγίας 2000/12/ΕΚ ή έχουν εκδοθεί από διεθνή οργανισµό, στον οποίο

δεν συµµετέχει ένα κράτος µέλος της Κοινότητας, σε σχέση µε τους ίδιους αυτούς

χρηµατοπιστωτικούς τίτλους, των οποίων οι εκδότες παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά αυτά.

4. Τα κράτη µέλη δύνανται να ορίσουν το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)

στο 40% για ορισµένες οµολογίες, όταν αυτές εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυµα που έχει την έδρα

του σε κράτος µέλος και υπόκειται, εκ του νόµου, σε ιδιαίτερο κρατικό έλεγχο που αποσκοπεί στην

προστασία των κατόχων των οµολογιών αυτών. Ειδικότερα, τα ποσά που προέρχονται από την

έκδοση των οµολογιών αυτών πρέπει να επενδύονται, σύµφωνα µε το νόµο, σε στοιχεία

ενεργητικού που να καλύπτουν επαρκώς, καθ� όλη τη διάρκεια της ισχύος των οµολογιών, τις

απορρέουσες υποχρεώσεις και, σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής εκ µέρους του εκδότη, να

χρησιµοποιούνται προνοµιακώς για την εξόφληση του κεφαλαίου και την πληρωµή των

δεδουλευµένων τόκων.
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5. Τα κράτη µέλη δεν απαιτούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να διενεργούν τοποθετήσεις

σε συγκεκριµένες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού.

6. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, σε ειδικές περιστάσεις και µετά από αίτηση της

ασφαλιστικής επιχείρησης, το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί προσωρινά, και µε δεόντως

αιτιολογηµένη απόφαση, να επιτρέπει παρεκκλίσεις από τους κανόνες που ορίζονται στην

παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ε), µε την επιφύλαξη του άρθρου 22.

Άρθρο 25

Συµβάσεις που συνδέονται µε ΟΣΕΚΑ ή µε δείκτη µετοχών

1. Όταν οι προβλεπόµενες στη σύµβαση παροχές συνδέονται άµεσα µε την αξία µεριδίων

ΟΣΕΚΑ ή µε την αξία των στοιχείων του ενεργητικού που περιλαµβάνονται σε ένα εσωτερικό

κεφάλαιο, το οποίο κατέχει η ασφαλιστική επιχείρηση, και το οποίο συνήθως κατανέµεται σε

µερίδια, τα τεχνικά αποθεµατικά που καλύπτουν αυτές τις παροχές πρέπει να απαρτίζονται κατά το

δυνατόν περισσότερο από τα εν λόγω µερίδια ή, εάν δεν υπάρχουν µερίδια, από τα εν λόγω

στοιχεία του ενεργητικού.

2. Όταν οι προβλεπόµενες στη σύµβαση παροχές συνδέονται άµεσα µε κάποιο δείκτη µετοχών ή

κάποια άλλη αξία αναφοράς εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα τεχνικά

αποθεµατικά που αντιστοιχούν στις παροχές αυτές πρέπει να απαρτίζονται όσο το δυνατόν

περισσότερο από τα µερίδια που θεωρούνται ότι απαρτίζουν την αξία αναφοράς ή, εάν δεν

υπάρχουν µερίδια, από στοιχεία του ενεργητικού που παρέχουν τη δέουσα ασφάλεια και είναι

ευχερώς διαπραγµατεύσιµα και που παρουσιάζουν όσο το δυνατόν πιο στενή αντιστοιχία µε τα

στοιχεία, στα οποία βασίζεται η συγκεκριµένη αξία αναφοράς.

3. Τα άρθρα 22 και 24 δεν ισχύουν για τα στοιχεία του ενεργητικού, δια της κατοχής των

οποίων καλύπτονται ασφαλιστικές υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τις

παροχές τις αναφερόµενες στις παραγράφους 1 και 2. Οποιαδήποτε µνεία των κατ� άρθρο 24

τεχνικών αποθεµατικών αναφέρεται στα τεχνικά αποθεµατικά, εξαιρέσει των σχετικών µε αυτόν

τον τύπο υποχρεώσεων.
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4. Όταν οι βάσει των παραγράφων 1 και 2 παροχές, ενέχουν εγγύηση ορισµένου αποτελέσµατος

όσον αφορά την επένδυση ή οποιαδήποτε άλλη εγγυηµένη παροχή, τα αντίστοιχα πρόσθετα τεχνικά

αποθεµατικά εµπίπτουν στα άρθρα 22, 23 και 24.

Άρθρο 26

Κανόνες νοµισµατικής αντιστοιχίας

1. Για την εφαρµογή του άρθρου 20 παράγραφος 3 και του άρθρου 54, τα κράτη µέλη

συµµορφώνονται προς το παράρτηµα ΙI όσον αφορά τους κανόνες της νοµισµατικής αντιστοιχίας.

2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται για τις υποχρεώσεις, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 25.

Κεφάλαιο 3

Κανόνες σχετικοί µε το περιθώριο φερεγγυότητας και το κεφάλαιο εγγύησης

Άρθρο 27

∆ιαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας

1. Κάθε κράτος µέλος επιβάλλει σε κάθε επιχείρηση ασφάλισης ζωής που έχει την έδρα της

στην επικράτειά του, τη σύσταση και συνεχή διατήρηση επαρκούς διαθέσιµου περιθωρίου

φερεγγυότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, τουλάχιστον ισοδυνάµου µε τις απαιτήσεις

της παρούσας οδηγίας.
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2. Το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας αποτελείται από τα περιουσιακά στοιχεία της

επιχείρησης ασφάλισης ζωής, µετά την αφαίρεση κάθε προβλεπτής υποχρέωσης, µείον τα άυλα

περιουσιακά στοιχεία. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν :

(α) Το καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο ή, εάν πρόκειται για επιχείρηση αλληλασφάλισης, το

αρχικό πράγµατι καταβληθέν κεφάλαιο, συν τους λογαριασµούς των µελών οι οποίοι πληρούν

όλα τα ακόλουθα κριτήρια :

(i) το καταστατικό ορίζει ότι από τους λογαριασµούς αυτούς µπορούν να γίνονται πληρωµές

στα µέλη µόνον εφόσον αυτό δεν προκαλεί πτώση του διαθέσιµου περιθωρίου

φερεγγυότητας κάτω του απαιτούµενου επιπέδου ή εάν, µετά τη διάλυση της επιχείρησης,

έχουν εξοφληθεί όλα τα άλλα χρέη της επιχείρησης,

(ii) το καταστατικό ορίζει ότι, όσον αφορά οιαδήποτε πληρωµή που αναφέρεται στο σηµείο (i)

για άλλους λόγους εκτός από την ατοµική καταγγελία της ιδιότητας του µέλους, οι

αρµόδιες αρχές ειδοποιούνται τουλάχιστον ένα µήνα πριν και ότι µπορούν, εντός αυτής

της περιόδου, να απαγορεύσουν την πληρωµή,

(iii) οι σχετικές καταστατικές διατάξεις µπορούν να τροποποιούνται µόνον αφού οι αρµόδιες

αρχές δηλώσουν ότι δεν έχουν αντιρρήσεις για την τροποποίηση, υπό την επιφύλαξη των

κριτηρίων που απαριθµούνται στα σηµεία (i) και (ii),

(β) τα αποθεµατικά (εκ του νόµου επιβαλλόµενα ή ελεύθερα) που δεν αντιστοιχούν σε

ανειληµµένες υποχρεώσεις,

(γ) τη µεταφορά του κέρδους ή της ζηµίας, µετά την αφαίρεση των πληρωτέων µερισµάτων,

(δ) εφόσον το επιτρέπει η εθνική νοµοθεσία, τα αποθεµατοποιηµένα κέρδη που εµφανίζονται στον

ισολογισµό, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη ενδεχοµένων ζηµιών και που

δεν έχουν διατεθεί προς διανοµή στους αντισυµβαλλοµένους.
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Το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας µειώνεται κατά το ποσό των ιδίων µετοχών που κατέχει

άµεσα η επιχείρηση ασφάλισης ζωής.

3, Το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας µπορεί επίσης να αποτελείται :

(α) από τις προτιµησιακές σωρευτικές µετοχές και τα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης µέχρι

ποσοστού 50% του µικρότερου ποσού µεταξύ του διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας και

του απαιτούµενου περιθωρίου φερεγγυότητας, 25% κατ� ανώτατο όριο του οποίου

περιλαµβάνει δάνεια µειωµένης εξασφάλισης καθορισµένης λήξης, ή προτιµησιακές

σωρευτικές µετοχές µε καθορισµένη διάρκεια, εφόσον υπάρχουν δεσµευτικές συµφωνίες βάσει

των οποίων, σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης της επιχείρησης ασφάλισης ζωής, τα

δάνεια µειωµένης εξασφάλισης ή οι προτιµησιακές µετοχές κατατάσσονται µετά τις απαιτήσεις

όλων των άλλων πιστωτών και δεν εξοφλούνται παρά µόνο µετά την εξόφληση όλων των

άλλων εκκρεµούντων τη στιγµή εκείνη χρεών.

Τα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης πρέπει επίσης να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

(i) µπορούν να λαµβάνονται υπόψη µόνο τα ποσά που έχουν πλήρως καταβληθεί,

(ii) η αρχική διάρκεια των δανείων µε καθορισµένη λήξη πρέπει να είναι τουλάχιστον

πενταετής. Ένα έτος το αργότερο πριν από την ηµεροµηνία αποπληρωµής, η επιχείρηση

ασφάλισης ζωής υποβάλλει προς έγκριση στις αρµόδιες αρχές, σχέδιο που ορίζει πώς θα

διατηρηθεί ή θα αυξηθεί το διαθέσιµο περιθώριο φερεγγυότητας στο επιθυµητό επίπεδο

κατά τη λήξη, εκτός εάν το ποσό µέχρι το οποίο το δάνειο µπορεί να καταταχθεί ως

συστατικό µέρος του διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας µειώνεται σταδιακά κατά τα

τελευταία πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ηµεροµηνία αποπληρωµής. Οι αρµόδιες

αρχές µπορούν να επιτρέπουν την πρόωρη εξόφληση αυτών των δανείων, εφόσον η

αίτηση υποβάλλεται από την εκδότρια επιχείρηση ασφάλισης ζωής και το διαθέσιµο

περιθώριο φερεγγυότητάς της δεν είναι κατώτερο του απαιτούµενου επιπέδου,
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(iii) τα δάνεια µη καθορισµένης λήξης εξοφλούνται µόνο µε πενταετή προειδοποίηση, εκτός

εάν δεν θεωρούνται πλέον ως συστατικό µέρος του διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας

ή εάν, για την πρόωρη εξόφλησή τους, απαιτείται προηγουµένως να συµφωνήσουν οι

αρµόδιες αρχές. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επιχείρηση ασφάλισης ζωής πρέπει να

απευθύνει κοινοποίηση στις αρµόδιες αρχές τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την

προτεινόµενη ηµεροµηνία εξόφλησης, υποδεικνύοντας το διαθέσιµο περιθώριο

φερεγγυότητας και το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας πριν και µετά την εξόφληση

αυτή. Οι αρµόδιες αρχές επιτρέπουν την εξόφληση µόνο εάν το διαθέσιµο περιθώριο

φερεγγυότητας της επιχείρησης ασφάλισης ζωής δεν πρόκειται να υποχωρήσει κάτω από

το απαιτούµενο επίπεδο,

(iv) η σύµβαση δανείου δεν πρέπει να περιλαµβάνει ρήτρες που προβλέπουν ότι, σε

συγκεκριµένες περιστάσεις, εκτός από την εκκαθάριση της επιχείρησης ασφάλισης ζωής, η

οφειλή καθίσταται απαιτητή πριν από τη συµφωνηµένη ηµεροµηνία εξόφλησης,

(v) η σύµβαση δανείου µπορεί να τροποποιηθεί µόνον αφού οι αρµόδιες αρχές δηλώσουν ότι

δεν αντιτίθενται στην τροποποίηση,

(β) από τίτλους αόριστης διάρκειας και άλλους τίτλους, συµπεριλαµβανοµένων των σωρευτικών

προτιµησιακών µετοχών εκτός από αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο (α), µέχρι ποσοστού

50% του µικρότερου ποσού µεταξύ του διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας και του

απαιτούµενου περιθωρίου φερεγγυότητας για το σύνολο των τίτλων αυτών και των δανείων

µειωµένης εξασφάλισης που αναφέρονται στο σηµείο α), εφόσον πληρούν τις ακόλουθες

προϋποθέσεις :

(i) δεν µπορούν να ρευστοποιηθούν µε πρωτοβουλία του κοµιστή ή χωρίς την προηγούµενη

συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής,
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(ii) η σύµβαση έκδοσης των τίτλων πρέπει να παρέχει στην επιχείρηση ασφάλισης ζωής τη

δυνατότητα να αναβάλει την πληρωµή των τόκων του δανείου,

(iii) οι απαιτήσεις του δανειστή έναντι της επιχείρησης ασφάλισης ζωής πρέπει να

κατατάσσονται εξ ολοκλήρου µετά τις απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών που δεν

έχουν µειωµένη εξασφάλιση,

(iv) τα έγγραφα τα σχετικά µε την έκδοση των τίτλων πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα

κάλυψης των ζηµιών από το χρέος και τους µη καταβληθέντες τόκους, επιτρέποντας

συγχρόνως τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ασφάλισης ζωής,

(v) µπορούν να λαµβάνονται υπόψη µόνο τα ποσά που έχουν πλήρως καταβληθεί.

4. Κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης της επιχείρησης προς την αρµόδια αρχή του κράτους

µέλους καταγωγής και µετά τη συγκατάθεση αυτής της αρµόδιας αρχής, το διαθέσιµο περιθώριο

φερεγγυότητας µπορεί επίσης να αποτελείται από :

(α) Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009, από ένα ποσό ίσο προς το 50% των µελλοντικών κερδών της

επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει το 25% του µικρότερου ποσού µεταξύ του

διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας και του απαιτούµενου περιθωρίου φερεγγυότητας. Το

ποσό των µελλοντικών κερδών προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του προβλεπόµενου

ετήσιου κέρδους επί το συντελεστή που αντιπροσωπεύει τη µέση υπολειπόµενη διάρκεια των

ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Ο χρησιµοποιούµενος συντελεστής δεν µπορεί να είναι ανώτερος

του 6. Το εκτιµώµενο ετήσιο κέρδος δεν υπερβαίνει τον αριθµητικό µέσο όρο των

πραγµατοποιηθέντων κερδών κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε εταιρικών χρήσεων από

τις δραστηριότητες που απαριθµούνται στο άρθρο 2, σηµείο 1.
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Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να εγκρίνουν το συνυπολογισµό του ποσού αυτού στο διαθέσιµο

περιθώριο φερεγγυότητας µόνον εάν :

(i) Υποβάλλεται στις αρµόδιες αρχές αναλογιστική µελέτη στην οποία αναλύεται η

πιθανότητα εµφάνισης αυτών των κερδών στο µέλλον, και

(ii) το µέρος των µελλοντικών κερδών που απορρέει από τα λανθάνοντα καθαρά

αποθεµατικά που αναφέρονται στο στοιχείο (γ), δεν έχει ήδη ληφθεί υπόψη,

(β) στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται η µέθοδος Zillmer, ή στην περίπτωση που

χρησιµοποιείται µεν, αλλά δεν φτάνει την επιβάρυνση προσκτήσεως που περιλαµβάνεται µέσα

στο ασφάλιστρο, από τη διαφορά µεταξύ του µαθηµατικού αποθεµατικού που δεν έχει

υπολογιστεί µε τη µέθοδο Zillmer ή έχει µερικώς υπολογιστεί µε τη µέθοδο αυτή, και ενός

µαθηµατικού αποθεµατικού που έχει υπολογιστεί κατά τη µέθοδο Zillmer µε συντελεστή ίσο

προς την επιβάρυνση προσκτήσεως, η οποία περιλαµβάνεται µέσα στο ασφάλιστρο· το ποσό

αυτό όµως, σε καµία περίπτωση, δεν δύναται να υπερβαίνει το 3,5% του αθροίσµατος των

διαφορών µεταξύ των κεφαλαίων του κλάδου «ζωής» και των µαθηµατικών αποθεµατικών για

το σύνολο των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, στα οποία είναι δυνατή η εφαρµογή της µεθόδου

Zillmer· η διαφορά αυτή όµως µειώνεται, ενδεχοµένως, κατά το ποσό των µη αποσβεσθέντων

εξόδων προσκτήσεως που έχουν καταχωριστεί στο ενεργητικό,

(γ) τα καθαρά λανθάνοντα αποθεµατικά που προκύπτουν από την εκτίµηση των στοιχείων του

ενεργητικού, στο µέτρο που τα καθαρά αυτά λανθάνοντα αποθεµατικά δεν παρουσιάζουν

εξαιρετικό χαρακτήρα,

(δ) από το ήµισυ του µη καταβληθέντος µετοχικού ή αρχικού κεφαλαίου, εφόσον το καταβληθέν

τµήµα ισούται µε το 25% του µετοχικού ή αρχικού κεφαλαίου, µέχρι ποσοστού 50% του

µικρότερου ποσού µεταξύ του διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας και του απαιτούµενου

περιθωρίου φερεγγυότητας.
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5. Οι τροποποιήσεις των παραγράφων 2, 3 και 4, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις

που αιτιολογούν την τεχνική προσαρµογή των επιλέξιµων στοιχείων για τον υπολογισµό του

διαθέσιµου περιθωρίου φερεγγυότητας, πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που

ορίζεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2.

Άρθρο 28

Απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 20, το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας καθορίζεται

όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2 έως 7, σύµφωνα µε τους ασκούµενους κλάδους

ασφαλιστικής δραστηριότητας.

2. Για τα είδη ασφάλισης ζωής που προβλέπονται στο άρθρο 2, σηµείο 1, στοιχεία (α) και (β),

εκτός από τις ασφαλίσεις που συνδέονται µε κεφάλαια επενδύσεως και για τις εργασίες που

προβλέπονται στο άρθρο 2, σηµείο 3, το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας πρέπει να είναι ίσο

µε το άθροισµα των εξής δύο αποτελεσµάτων :

(α) Πρώτο αποτέλεσµα :

Ο αριθµός που αντιπροσωπεύει το 4% των µαθηµατικών αποθεµατικών, τα οποία αφορούν

τις εργασίες πρωτασφαλίσεως και τις αποδοχές αντασφαλίσεως, άνευ αφαιρέσεως των

αντασφαλιστικών εκχωρήσεων, πολλαπλασιάζεται επί τον κατά την τελευταία εταιρική

χρήση λόγο µεταξύ του ποσού των συνολικών µαθηµατικών αποθεµατικών µετά την

αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων και του µαθηµατικού ποσού των ακαθαρίστων

αποθεµατικών· ο λόγος αυτός δεν δύναται, σε καµία περίπτωση, να είναι κατώτερος του 85%.



7328/1/02 REV 1 GA/thm 89
DG C II   EL

(β) ∆εύτερο αποτέλεσµα :

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των οποίων τα κεφάλαια κινδύνου δεν είναι αρνητικά, ο

αριθµός που αντιπροσωπεύει το 0,3% αυτών των κεφαλαίων που έχουν αναληφθεί από την

επιχείρηση ασφάλισης ζωής, πολλαπλασιάζεται επί τον κατά την τελευταία εταιρική χρήση

λόγο του ποσού του συνολικού κεφαλαίου κινδύνου που παραµένει εις βάρος της επιχείρησης

µετά την αντασφαλιστική εκχώρηση και αντεκχώρηση προς το συνολικό κεφάλαιο κινδύνου

χωρίς την αφαίρεση της αντασφάλισης· ο λόγος αυτός, σε καµία περίπτωση, δεν δύναται να

είναι κατώτερος του 50%.

Για τις πρόσκαιρες ασφαλίσεις θανάτου ανώτατης διάρκειας τριών ετών, ο εν λόγω αριθµός

είναι 0,1%· για τις ασφαλίσεις διάρκειας µεγαλύτερης των τριών και µικρότερης των πέντε

ετών, ο εν λόγω αριθµός είναι 0,15%.

3. Για τις συµπληρωµατικές ασφαλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2, σηµείο 1, στοιχείο (γ),

το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας πρέπει να ισούται µε το απαιτούµενο περιθώριο

φερεγγυότητας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 16α της οδηγίας

73/239/ΕΟΚ, εξαιρουµένων των διατάξεων του άρθρου 17 της εν λόγω οδηγίας.

4. Για τις µη ακυρώσιµες ασφαλίσεις ασθενείας µακράς διαρκείας, οι οποίες προβλέπονται στο

άρθρο 2, σηµείο 1, στοιχείο (δ), το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο προς :

(α) Το 4% των µαθηµατικών αποθεµατικών, που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2,

στοιχείο (α) του παρόντος άρθρου, συν



7328/1/02 REV 1 GA/thm 90
DG C II   EL

(β) το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται

στο άρθρο 16α της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, εξαιρουµένων των διατάξεων του άρθρου 17 της εν

λόγω οδηγίας. Εντούτοις, ο όρος που περιλαµβάνει το άρθρο 16α, παράγραφος 6, στοιχείο β)

της εν λόγω οδηγίας, ήτοι η δηµιουργία αποθεµατικού γήρατος, µπορεί να αντικαθίσταται από

την απαίτηση η επιχείρηση να διεξάγεται σε οµαδική βάση.

5. Για τις εργασίες κεφαλαιοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 2, σηµείο 2, στοιχείο (β), το

απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας πρέπει να είναι ίσο µε το 4% των µαθηµατικών

αποθεµατικών, που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, στοιχείο (α) του παρόντος άρθρου.

6. Για τις εργασίες τοντινών, που προβλέπονται στο άρθρο 2, σηµείο 2, στοιχείο (α), το

απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας πρέπει να είναι ίσο µε το 1% του ενεργητικού τους.

7. Για τις ασφαλίσεις που εµπίπτουν στο άρθρο 2, σηµείο 1, στοιχεία (α) και (β) που σχετίζονται

µε κεφάλαια επενδύσεως, και για τις εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 2, σηµείο 2, στοιχεία

(γ), (δ) και (ε), το απαιτούµενο περιθώριο φερεγγυότητας πρέπει να είναι ίσο προς το άθροισµα των

ακολούθων στοιχείων :

(α) Εφόσον η επιχείρηση ασφάλισης ζωής αναλαµβάνει τον επενδυτικό κίνδυνο, το 4% των

τεχνικών αποθεµατικών, που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, στοιχείο (α) του

παρόντος άρθρου,

(β) εφόσον η επιχείρηση δεν αναλαµβάνει τον επενδυτικό κίνδυνο αλλά το ποσό που προορίζεται

να καλύψει τα έξοδα διαχείρισης καθορίζεται για περίοδο µεγαλύτερη των πέντε ετών, το 1%

των τεχνικών αποθεµατικών, που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, στοιχείο (α) του

παρόντος άρθρου,
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(γ) εφόσον η επιχείρηση δεν αναλαµβάνει τον επενδυτικό κίνδυνο αλλά το ποσό που προορίζεται

να καλύψει τα έξοδα διαχείρισης δεν καθορίζεται για περίοδο µεγαλύτερη των πέντε ετών, ένα

ποσό ισοδύναµο προς το 25% των καθαρών διοικητικών εξόδων της τελευταίας εταιρικής

χρήσης, που αφορούν τις εργασίες αυτές,

(δ) εφόσον η επιχείρηση ασφάλισης ζωής καλύπτει τον κίνδυνο θανάτου, το 0,3% των κεφαλαίων

κινδύνου, που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, στοιχείο (β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 29

Κεφάλαιο εγγύησης

1. Το ένα τρίτο του απαιτούµενου περιθωρίου φερεγγυότητας, όπως αυτό καθορίζεται στο

άρθρο 28, αποτελεί το κεφάλαιο εγγύησης. Το κεφάλαιο αυτό απαρτίζεται από τα στοιχεία που

απαριθµούνται στο άρθρο 27 παράγραφοι 2, 3 και, µε τη συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής του

κράτους µέλους καταγωγής, παράγραφος 4, στοιχείο γ).

2. Το κεφάλαιο εγγύησης είναι κατ� ελάχιστο όριο 3.000.000 EUR.

Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν την κατά ένα τέταρτο µείωση του ελαχίστου ορίου του

κεφαλαίου εγγυήσεως, εφόσον πρόκειται για ενώσεις αλληλασφάλισης ή αλληλασφαλιστικής

µορφής και τις τοντίνες.
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Άρθρο 30

Αναθεώρηση του ύψους του κεφαλαίου εγγύησης

1. Το ποσό που καθορίζεται σε ευρώ στο άρθρο 29, παράγραφος 2, αναθεωρείται κάθε έτος,

αρχής γενοµένης στις 20 Σεπτεµβρίου 2003 ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι µεταβολές του

Ευρωπαϊκού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή που περιλαµβάνει όλα τα κράτη µέλη και δηµοσιεύεται

από την Eurostat.

Το ποσό προσαρµόζεται αυτοµάτως, αυξάνοντας το βασικό ποσό σε ευρώ κατά το ποσοστό

µεταβολής του εν λόγω ∆είκτη για την περίοδο µεταξύ της 20ής Μαρτίου 2002 και της

ηµεροµηνίας αναθεώρησης και στρογγυλοποιείται στο ανώτερο πολλαπλάσιο των 100.000 EUR.

Εάν, από την τελευταία αναπροσαρµογή, το ποσοστό της µεταβολής είναι µικρότερο του 5%, η

αναπροσαρµογή δεν λαµβάνει χώρα.

2. Η Επιτροπή ενηµερώνει ετησίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε

την αναθεώρηση και το προσαρµοσµένο ποσό που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 31

Στοιχεία αποθεµατικού που δεν χρησιµοποιούνται για κάλυψη των τεχνικών αποθεµατικών

1. Τα κράτη µέλη δεν θεσπίζουν κανένα κανόνα σχετικά µε την επιλογή των στοιχείων

ενεργητικού που υπερβαίνουν τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία των τεχνικών αποθεµατικών που

αναφέρονται στο άρθρο 20.
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2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 3, του άρθρου 37 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 και

του άρθρου 39 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, τα κράτη µέλη δεν περιορίζουν την ελεύθερη

διάθεση των κινητών ή ακίνητων στοιχείων του ενεργητικού που αποτελούν µέρος των

περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν αποτελούν εµπόδιο στα µέτρα, τα οποία τα κράτη µέλη,

προκειµένου να διαφυλάξουν τα συµφέροντα των ασφαλισµένων, έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν

ως ιδιοκτήτες ή ως εταίροι των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Κεφάλαιο 4

∆ίκαιο των συµβάσεων και όροι ασφαλιστικών συµβολαίων

Άρθρο 32

Εφαρµοστέο δίκαιο

1. Εφαρµοστέο δίκαιο στις ασφαλιστικές συµβάσεις τις σχετικές µε τις δραστηριότητες που

αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, είναι το δίκαιο του κράτους µέλους της ασφαλιστικής

υποχρέωσης. Πάντως, εφ� όσον το δίκαιο αυτού του κράτους το επιτρέπει, τα συµβαλλόµενα µέρη

δικαιούνται να επιλέξουν το δίκαιο άλλης χώρας.

2. Όταν ο αντισυµβαλλόµενος είναι φυσικό πρόσωπο και έχει τη συνήθη διαµονή του σε κράτος

µέλος, εκτός του κράτους του οποίου είναι υπήκοος, τα συµβαλλόµενα µέρη δικαιούνται να

επιλέξουν το δίκαιο του κράτους µέλους, του οποίου είναι υπήκοος.
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3. Όταν ένα κράτος µέλος περιλαµβάνει περισσότερες της µιας εδαφικές ενότητες, σε καθεµιά

από τις οποίες ισχύουν ιδιαίτεροι κανόνες που διέπουν τις ενοχές εκ συµβάσεων, κάθε εδαφική

ενότητα λογίζεται, για τον προσδιορισµό του εφαρµοστέου δυνάµει της παρούσας οδηγίας δικαίου,

ως χώρα.

Το κράτος µέλος, στο οποίο οι διάφορες εδαφικές ενότητες έχουν δικούς τους κανόνες που διέπουν

τις ενοχές εκ συµβάσεων, δεν υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας στις

ανακύπτουσες συγκρούσεις µεταξύ των δικαίων των εδαφικών αυτών ενοτήτων.

4. Με το παρόν άρθρο δεν θίγεται η εφαρµογή των οικείων κανόνων αναγκαστικού δικαίου της

χώρας του δικάζοντος δικαστού (lex fori), ανεξάρτητα από το εφαρµοστέο στη σύµβαση δίκαιο.

Εφ� όσον προβλέπεται από το δίκαιο κράτους µέλους, είναι δυνατόν να ισχύουν οι διατάξεις

δηµοσίας τάξης του δικαίου του κράτους µέλους της ασφαλιστικής υποχρέωσης, εάν και στο βαθµό

που σύµφωνα µε το δίκαιο αυτού του κράτους µέλους, οι διατάξεις αυτές τυγχάνουν εφαρµογής,

ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση.

5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 4, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν στις ασφαλιστικές

συµβάσεις, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα οδηγία, τους δικούς τους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς

δικαίου για τις ενοχές εκ συµβάσεων.
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Άρθρο 33

∆ιατάξεις γενικού συµφέροντος

Το κράτος µέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης δεν µπορεί να εµποδίζει τον αντισυµβαλλόµενο να

συνάπτει σύµβαση µε ασφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια λειτουργίας υπό τους όρους

του άρθρου 4, εφ� όσον η σύµβαση αυτή δεν αντιβαίνει προς τις νοµικές διατάξεις περί γενικού

συµφέροντος που ισχύουν στο κράτος µέλος της υποχρέωσης.

Άρθρο 34

Όροι συµβολαίων και τιµολόγια

Τα κράτη µέλη δεν θεσπίζουν διατάξεις που απαιτούν προηγούµενη συγκατάθεση ή τη

συστηµατική κοινοποίηση των γενικών και ειδικών όρων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, των

τιµολογίων, των τεχνικής φύσεως στοιχείων που χρησιµοποιούνται ως βάση για τον υπολογισµό

των τιµολογίων και των τεχνικών αποθεµατικών, των υποδειγµάτων και άλλων εντύπων που η

ασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να χρησιµοποιήσει στις σχέσεις της µε τους

αντισυµβαλλόµενους.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, και αποκλειστικά και µόνο για να ελέγχεται η τήρηση των

εθνικών διατάξεων σχετικά µε τις αναλογιστικές αρχές, το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να

απαιτεί τη συστηµατική κοινοποίηση των τεχνικής φύσεως στοιχείων που χρησιµοποιούνται ως

βάση για τον υπολογισµό των τιµολογίων και των τεχνικών αποθεµατικών, χωρίς όµως η τήρηση

της απαίτησης αυτής να συνιστά για την ασφαλιστική επιχείρηση απαραίτητη προϋπόθεση για την

άσκηση των δραστηριοτήτων της.

Το αργότερο µέχρι την 1η Iουλίου 1999, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση περί της

εφαρµογής των διατάξεων αυτών.
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Άρθρο 35

Χρόνος καταγγελίας

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει ότι ο αντισυµβαλλόµενος µιας σύµβασης ατοµικής ασφάλισης

ζωής διαθέτει προθεσµία υπαναχώρησης µεταξύ 14 και 30 ηµερών από τη στιγµή που

πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύµβασης.

Η κοινοποίηση υπαναχώρησης του αντισυµβαλλοµένου συνεπάγεται την εφεξής απαλλαγή του από

όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση αυτή.

Oι λοιπές έννοµες συνέπειες και οι όροι της υπαναχώρησης ρυθµίζονται σύµφωνα µε το δίκαιο που

διέπει τη σύµβαση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 32, ιδίως όσον αφορά τον προσδιορισµό του

τρόπου, µε τον οποίο ο αντισυµβαλλόµενος πληροφορείται τη σύναψη της σύµβασης.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόζουν την παράγραφο 1 στις συµβάσεις µε διάρκεια

ίση ή κατώτερη των έξι µηνών, καθώς και όταν, λόγω της ιδιότητας του αντισυµβαλλόµενου ή των

περιστάσεων, υπό τις οποίες συνήφθη η σύµβαση, ο αντισυµβαλλόµενος δεν χρειάζεται την ειδική

αυτή προστασία. Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν στη νοµοθεσία τους σε ποιες περιπτώσεις δεν

εφαρµόζεται η παράγραφος 1.
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Άρθρο 36

Πληροφόρηση των αντισυµβαλλοµένων

1. Πριν συναφθεί η ασφαλιστική σύµβαση, πρέπει να ανακοινώνονται στον αντισυµβαλλόµενο

τουλάχιστον οι πληροφορίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙI σηµείο Α.

2. Ο αντισυµβαλλόµενος πρέπει να ενηµερώνεται καθ� όλη τη διάρκεια της σύµβασης για τις

τροποποιήσεις που αφορούν τις πληροφορίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙI σηµείο Β.

3. Το κράτος µέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης δεν µπορεί να απαιτεί από τις ασφαλιστικές

επιχειρήσεις να χορηγούν πληροφορίες επιπλέον εκείνων που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙI,

παρά µόνο στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη σωστή κατανόηση

των βασικών στοιχείων της υποχρέωσης εκ µέρους του αντισυµβαλλόµενου.

4. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου και του παραρτήµατος ΙΙI θεσπίζονται από

το κράτος µέλος της υποχρέωσης.
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