
 

 

«Άρθρο  

1. Για τις ανάγκες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου :  

α) «Πίνακας δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλιστήρια ζωής» είναι ο κατάλογος που 

έχει συνταχθεί από τον επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του 

παρόντος νόμου και περιλαμβάνει τόσο τα πρόσωπα που είχαν κατά το χρόνο της 

ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας γεγενημένο δικαίωμα 

ασφαλίσματος όσο και αυτά που είχαν, κατά το χρόνο εκείνο, γεγενημένο δικαίωμα 

εξαγοράς των ασφαλιστηρίων ζωής τους, ανεξάρτητα από το γεγονός της υποβολής ή μη 

σχετικού αιτήματος εξαγοράς μέχρι το συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Για τους σκοπούς 

του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στη παράγραφο 2 

του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω πίνακας επέχει θέση και ταυτίζεται, κατά περιεχόμενο 

και λειτουργία, με την κατάσταση δικαιούχων ασφαλίσματος με επαληθευμένες 

απαιτήσεις που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970.  

β) «Απαίτηση από ασφαλιστήριο ζωής» είναι το ποσό που έχει αναγνωρισθεί για 

απαιτήσεις από τα ασφαλιστήρια ζωής και υπολογιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 

του παρόντος από τον εκκαθαριστή της ασφαλιστικής εταιρίας που ανακλήθηκε η άδεια 

λειτουργίας της.  

2. Ο εκκαθαριστής και ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής αναρτούν, χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση και πάντως εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του 

παρόντος, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος πίνακα δικαιούχων απαιτήσεων 

από ασφαλιστήρια ζωής. Ανακοίνωση με ευδιάκριτα στοιχεία και σε ικανές διαστάσεις 

σχετικά με την ανάρτηση του πίνακα, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος τον 

τρόπο πρόσβασης σ’ αυτήν και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκκαθαριστή και του επόπτη 

χαρτοφυλακίου ζωής, δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες, ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες, 

πανελληνίας εμβέλειας, άπαξ εβδομαδιαίως και επί δύο συνεχείς εβδομάδες. Η πρώτη 

δημοσίευση γίνεται το αργότερο μια ημέρα πριν από την ανάρτηση του πίνακα στην 

ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και αναφέρεται η ημερομηνία που θα γίνει η εν 

λόγω ανάρτηση.  

Αντιρρήσεις κατά του πίνακα ασκούνται με ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της 

έδρας της ασφαλιστικής επιχείρησης εντός ενός μηνός από την ανάρτηση του πίνακα 

στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων. Η συζήτηση των ανακοπών προσδιορίζεται κατά το δυνατόν για 

την ίδια δικάσιμο, η οποία δεν δύναται να απέχει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

εξήντα ημερών από την κατάθεση της πρώτης κατατεθείσας εξ αυτών και οι αποφάσεις 

εκδίδονται το αργότερο εντός σαράντα πέντε ημερών από την συζήτηση των εν λόγω 

ανακοπών. Έφεση κατά της απόφασης του πρωτοδικείου ασκείται εντός τριάντα ημερών 

από την δημοσίευση της απόφασης, προσδιορίζεται εντός τριάντα ημερών από την 

κατάθεση και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση 

του Εφετείου εκδίδεται εντός ενός μηνός και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. 



 

 

Αναβολή των συζητήσεων στο Πρωτοδικείο ή/και Εφετείο δεν επιτρέπεται παρά για 

λόγους ανωτέρας βίας και, πάντως, τυχόν εκ νέου ορισθείσα δικάσιμος, στο πλαίσιο αυτό, 

δεν δύναται να απέχει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τριάντα ημέρες από τη 

χορήγηση / έγκριση σχετικού αιτήματος αναβολής. Με την πάροδο απράκτου της 

προθεσμίας άσκησης ανακοπών κατά του πίνακα δικαιούχων απαιτήσεων από 

ασφαλιστήρια ζωής ή, σε περίπτωση άσκησης ανακοπών, με την τελεσιδικία αυτών, 

οριστικοποιείται ο πίνακας δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλιστήρια ζωής και η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών πραγματοποιείται, υποχρεωτικά και αποκλειστικά, 

με καταβολή σε είδος, που συνίσταται στην διανομή μεριδίων σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου.  

3. Με την οριστικοποίηση του πίνακα δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλιστήρια ζωής, 

σύμφωνα με τα ως άνω, οι εν λόγω δικαιούχοι ικανοποιούνται συμμέτρως, μέσω 

διανομής μεριδίων του ενεργητικού του «Α/Κ Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης» που 

συστήνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 επ. του παρόντος άρθρου, όπως η εν λόγω 

διανομή ρυθμίζεται ειδικότερα, ως προς τους όρους και τη διαδικασία που την διέπουν, 

με απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδας και με εισήγηση του Επικουρικού Κεφαλαίου 

Ζωής που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος. Με την παραλαβή των μεριδίων 

από τους ως άνω δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλιστήρια ζωής αποσβήνεται, πλήρως 

και ολοσχερώς, κάθε απαίτηση των δικαιούχων αυτών από τα ασφαλιστήρια ζωής έναντι 

της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ευρισκόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης, 

ολοκληρώνεται η εκκαθάριση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της και περατώνεται, 

αυτοδικαίως και άνευ ετέρου, η ασφαλιστική εκκαθάριση της υπό τέτοιο καθεστώς 

ευρισκόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης και η ασφαλιστική επιχείρηση εισέρχεται, ως 

προς την εκκαθάριση λοιπών δοσοληψιών εκτός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, σε 

καθεστώς κοινής εκκαθάρισης.  

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφαλιστήριο ζωής δεν 

παραλαμβάνουν, εξ οιουδήποτε λόγου, τα διανεμόμενα για τους σκοπούς της σύμμετρης 

ικανοποίησης της απαίτησής τους μερίδια του «Α/Κ», τα εν λόγω μερίδια, ως δεκτικά 

δημόσιας κατάθεσης, κατατίθενται, ατελώς, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

από το οποίο δύνανται να αναλαμβάνονται ατελώς από τους εκάστοτε δικαιούχους. Σε 

μια τέτοια περίπτωση, η πλήρης και ολοσχερής απόσβεση της απαίτησης του κάθε 

δικαιούχου από ασφαλιστήρια επέρχεται, το πρώτον, με την κατάθεση των υπό διανομή 

μεριδίων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  

4. Δυνάμει του παρόντος νόμου, συστήνεται αμοιβαίο κεφάλαιο κλειστού τύπου και 

ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Α/Κ Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης», το οποίο συνιστά 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, διέπεται από τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου και της δευτερεύουσας κανονιστικής νομοθεσίας που εκδίδεται κατ’ 

εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, και τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος.  



 

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης του «Α/Κ Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης» 

μεταβιβάζεται σε αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το σύνολο της 

υφιστάμενης περιουσίας της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ευρισκόμενης ασφαλιστικής 

επιχείρησης, όπως αποτυπώνεται στους ισολογισμούς εκκαθάρισης . της εν λόγω 

ασφαλιστικής επιχείρησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης των 

στοιχείων ενεργητικού της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ευρισκόμενης ασφαλιστικής 

επιχείρησης στο «Α/Κ Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης», το τελευταίο, νομιμοποιείται, 

αυτοδίκαια και χωρίς περαιτέρω διατύπωση, ενεργητικά και παθητικά, από το εν λόγω 

χρονικό σημείο και εφεξής, σχετικά με εκκρεμείς δίκες που αφορούν στα μεταβιβαζόμενα 

σε αυτό στοιχεία ενεργητικού της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ευρισκόμενης 

ασφαλιστικής επιχείρησης.  

Το ενεργητικό του «Α/Κ Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης» διαιρείται, ανά πάσα στιγμή, σε 

ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια, τα οποία εκδίδονται και διανέμονται, όπως ειδικότερα 

ρυθμίζεται με απόφαση του Επόπτη του Α/Κ που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του 

παρόντος νόμου, στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλιστήρια προς σύμμετρη 

ικανοποίηση και πλήρη και ολοσχερή απόσβεση της απαίτησής τους από ασφαλιστήριο 

ζωής, έναντι της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ευρισκόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης, 

Τα εν λόγω μερίδια, μολονότι κληρονομητά, δεν είναι δεκτικά περαιτέρω μεταβίβασης ή 

ενεχυρίασης ή οιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης από τους μεριδιούχους σε άλλα πρόσωπα 

και τυχόν τέτοια ενέργεια θεωρείται άκυρη Το δικαίωμα και η τιμή εξαγοράς των 

μεριδίων ρυθμίζονται ειδικότερα με απόφαση του Επόπτη που εκδίδεται κατ’ 

εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου.  

Αποκλειστικός σκοπός του «Α/Κ Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης» είναι η βέλτιστη 

διαχείριση, εκμετάλλευση και ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του 

ενεργητικού που μεταβιβάζονται σε αυτό από την ασφαλιστική εκκαθάριση 

ασφαλιστικής επιχείρησης που τελεί σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα 

με τη στρατηγική που έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και έχει εγκριθεί 

από την Τράπεζα της Ελλάδος, και στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού του «Α/Κ 

Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης» που ρυθμίζεται ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, προκειμένου να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αξία τα μερίδια, μέσω 

επαύξησης της αξίας της υπό διαχείριση υποκείμενης περιουσίας του «Α/Κ Ασφαλιστικής 

Εκκαθάρισης», ώστε το προϊόν της ρευστοποίησής τους να επιτύχει την μέγιστη δυνατή 

απόδοση για τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλιστήρια ζωής, η οποία (απόδοση) 

πάντως δεν δύναται να υπερβαίνει, κατά το χρόνο εξαγοράς των μεριδίων, καθ’ ύψος, το 

100% της εκάστοτε απαίτησης από ασφαλιστήρια ζωής.  

Το «Α/Κ Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης» λύεται αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση του 

σκοπού του. Τυχόν υπερ-απόδοση του προϊόντος ρευστοποίησης των μεριδίων κατά τη 

λύση του «Α/Κ Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης» διανέμεται μεταξύ των πιστωτών της κοινής 

εκκαθάρισης της ασφαλιστικής επιχείρησης κατά τις κείμενες διατάξεις.  

 


