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ΟΔΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚH ΕΦΑΡΜΟΓH ΣΗ ΦΕΡΕΓΓΤΟΣΗΣΑ ΙΙ

1. Ειςαγωγή
Σνλ Μνέκβξην 2009, εθδφζεθε ε Οδεγία 2009/138/ΕΙ ηνπ Επξσπατθνχ
Ινηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ «ζτεηικά με ηην ανάληυη και ηην άζκηζη
δραζηηριοηήηφν αζθάλιζης και ανηαζθάλιζης (Φερεγγσόηηηα II)» (εθεμήο
«Οδεγία ΦΘΘ»). Λε θχξην ζθνπφ ηελ επαξθή πξνζηαζία ησλ αζθαιηζκέλσλ,
ε λέα Οδεγία αληαλαθιά ηηο πιένλ πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ πξνιεπηηθή
επνπηεία, ηελ αλαινγηζηηθή επηζηήκε θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη,
παξάιιεια, επηηξέπεη κειινληηθέο πξνζαξκνγέο. Τπφςε, επίζεο,
ιακβάλνληαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε δηαζθάιηζε δίθαησλ
θαη ζηαζεξψλ αγνξψλ, ρσξίο λα θαιθηδεχεηαη ν βαζηθφο ηεο ζθνπφο.
Οη ηξεηο ππιψλεο επί ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ε Οδεγία ΦΘΘ θαη νη νπνίνη ζα
αληηκεησπίδνληαη κε ηελ ίδηα βαξχηεηα είλαη: νη πνζνηηθέο απαηηήζεηο
(ηερληθέο πξνβιέςεηο θαη θεθάιαην θεξεγγπφηεηαο), νη πνηνηηθέο
απαηηήζεηο (δηαθπβέξλεζε) θαη ε πιεξνθφξεζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο.
ην πιαίζην ηνπ πξψηνπ ππιψλα, πξνβιέπεηαη φηη νη θεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο θεξεγγπφηεηαο αληηζηνηρνχλ ζην νηθνλνκηθφ θεθάιαην πνπ
νθείιεη λα δηαζέηεη κηα επηρείξεζε αζθαιίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη
ηελ πηζαλφηεηα πηψρεπζεο εληφο ελφο έηνπο ζε 0,5%, ήηνη κηα πηζαλφηεηα
πηψρεπζεο αλά 200 ρξφληα, θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηα πξαγκαηηθά
ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ηεο επηρείξεζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ
ησλ πνζνηηθά κεηξήζηκσλ θηλδχλσλ.
Οη επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ επίζεο είλαη αληηθείκελν "ρξεζηήο
δηαρείξηζεο", θαζφζνλ απαηηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα παξαθνινπζνχλ
κε ηε δένπζα πξνζνρή ηνπο αληίζηνηρνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη
εθηεζεηκέλεο.
Πξνυπφζεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θεξεγγπφηεηαο απνηεινχλ
νη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο νξηζκέλνη θίλδπλνη
κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κφλν δηα ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη φρη κέζσ
πνζνηηθψλ απαηηήζεσλ.
ηηο 13 Μνεκβξίνπ 2013, ην Επξσπατθφ Ινηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην
θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία γηα ηελ Οδεγία Omnibus II, ε νπνία ηξνπνπνηεί
ηελ Οδεγία ΦΘΘ ελζσκαηψλνληαο ξπζκίζεηο γηα ηηο καθξνρξφληεο εγγπήζεηο
πνπ παξέρνπλ νη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη
ζέηνληαο σο εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο γηα ηε
Φεξεγγπφηεηα ΘΘ ηελ 1ε Θαλνπαξίνπ 2016.
Η ζπκθσλία γηα ηελ Omnibus II πεξηιακβάλεη φια ηα κέηξα πνπ
ζσξαθίδνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηε βξαρπρξφληα
κεηαβιεηφηεηα ησλ αγνξψλ θαη παξέρεη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, εληζρπκέλε
πξνζηαζία ζηνπο αζθαιηζκέλνπο νη νπνίνη, ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο
αζθάιηζεο, έρνπλ καθξνπξφζεζκεο
αλάγθεο. Επηπιένλ, εληζρχεη θαη
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επηβάιιεη βέιηηζηεο πξαθηηθέο δηαθπβέξλεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο
παξάιιεια, απμάλεη ηε δηαθάλεηα έλαληη ηνπ θαηαλαισηή.

θαη,

Σα θξάηε-κέιε νθείινπλ λα έρνπλ ελζσκαηψζεη ζην εζληθφ δίθαην ηελ
Οδεγία ΦΘΘ κέρξη ηηο 31.3.2015.
ην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ειιεληθήο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ζηηο
απαηηήζεηο ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο, δεκηνπξγήζεθε ν παξψλ νδηθφο ράξηεο.
Ωο ζηφρν έρεη ηε δηεπθφιπλζε ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο
βαζηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηνπο θαη, εηδηθφηεξα, απηέο πνπ
αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ επνπηηθή
αξρή. Ο νδηθφο ράξηεο δελ είλαη εμαληιεηηθφο σο πξνο ηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο θαη αληαλαθιά ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ έθδνζή ηνπ. Λπνξεί δε
λα ηξνπνπνηεζεί ιφγσ ησλ εμειίμεσλ ή λεφηεξσλ απαηηήζεσλ κέρξη ηελ
εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο Φεξεγγπφηεηαο ΘΘ, δειαδή ηελ 1.1.2016.

πλνπηηθά, ην ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ έρεη σο αθνινχζσο:

1/1/2016

Πλήρης
εθαρμογή
31/3/2015 Σηαδιακή ηης ΦΙΙ
καηάργηζη ηοσ Ν.Δ.400/70
1/1/2015 Διεθνή
Λογιζηικά Πρόησπα

30/9/2014

Πρόηαζη
νομοπαραζκεσαζηικής επιηροπής για
ηην ενζωμάηωζη ηης Οδηγίας ΦΙΙ

1/1/2014

Ενδιάμεζη
εθαρμογή ηης ΦΙΙ

2. Κατευθυντήριεσ γραμμέσ τησ ΕΙΟΡΑ (Interim Guidelines) για
την ενδιάμεςη εφαρμογή τησ Οδηγίασ ΦΙΙ
Η έγθαηξε πξνεηνηκαζία απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ψζηε ηελ
1.1.2016 επνπηηθέο αξρέο θαη επηρεηξήζεηο λα είλαη έηνηκεο λα εθαξκφζνπλ
πιήξσο θαη ζπλεπψο ην λέν θαζεζηψο.
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ηηο 30 Οθησβξίνπ 2013, ε ΕΘΟΡΑ δεκνζίεπζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο σο
ηελ εληαία βάζε επί ηεο νπνίαο ζα ζηεξηρζνχλ φιεο νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο
ελέξγεηεο. Έηζη, δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ζα δηακνξθσζνχλ εζληθέο πξαθηηθέο
πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα θινλίζνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επξσπατθήο
αζθαιηζηηθήο αγνξάο.
Οη θχξηνη άμνλεο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ αθνξνχλ:
ζην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε
θηλδχλσλ θαη ηελ πξννπηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηδίσλ θηλδχλσλ (κε βάζε
ηελ αξρή ηεο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ θαη θεξεγγπφηεηαο απφ ηηο ίδηεο ηηο
επηρεηξήζεηο),
ζηε δηαδηθαζία πξναίηεζεο γηα άδεηα ρξήζεο εζσηεξηθψλ ππνδεηγκάησλ,
θαη
ζηελ ππνβνιή πιεξνθνξηψλ ζηηο επνπηηθέο αξρέο.
Η Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο, ζε ζπλερή δηάινγν κε ηηο επηρεηξήζεηο, ζα
ππνζηεξίμεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηηο αλαγθαίεο θαη ηθαλέο ελέξγεηέο
ηνπο θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζία ηνπο θαη ζα θαηαγξάθεη ηηο εμειίμεηο
ζηελ εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ.
Οη ελέξγεηεο πξνο πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ είλαη
νη αθφινπζεο:
2.1. Ενςωμάτωςη κατευθυντήριων γραμμών ςτην εποπτική πρακτική
Απφ ηελ 1.1.2014, ε θάζε επηρείξεζε ζα απηαμηνινγήζεη ηνλ βαζκφ
εηνηκφηεηάο ηεο ζε φια ηα αλαγθαία πεδία θαη αλαιπηηθά γηα έθαζηε
θαηεπζπληήξηα γξακκή. Γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο νπνίεο ε
εηνηκφηεηα δελ θξίλεηαη πιήξεο ή δελ έρεη αθφκε μεθηλήζεη ε πξνεηνηκαζία,
θάζε επηρείξεζε ζα δεζκεπηεί ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα
πινπνίεζεο.
Εληφο ηεο δηεηίαο 2014-2015, ε Σξάπεδα πξνγξακκαηίδεη ζεηξά επνπηηθψλ
δξάζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο έθαζηεο επηρείξεζεο
ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δέζκεπζή ηεο. Λεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε
θχθινπ επνπηηθνχ ειέγρνπ, ζα ζπληάζζεηαη ε Ιάξηα Αμηνιφγεζεο ηεο
Επηθηλδπλφηεηαο (score card) ηεο θάζε επηρείξεζεο, πνπ ζα αληαλαθιά ηελ
πξφνδν πνπ έρεη ζεκεηψζεη ε επηρείξεζε ζε θάζε ηνκέα.
Σνλ Φεβξνπάξην 2015, ε Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΕΘΟΡΑ
ηελ πξψηε (ελδηάκεζε) έθζεζε πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έηνπο 2014.
2.2. Προετοιμαςία αςφαλιςτικών επιχειρήςεων για τισ απαιτήςεισ εταιρικήσ
διακυβέρνηςησ
Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα πξνεηνηκαζηνχλ εγθαίξσο


για ηη δημιοσργία ηοσ ζσζηήμαηος εηαιρικής διακσβέρνηζης
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Οδεγία ΦΘΘ.
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ην πιαίζην απηφ, ζα πξνβνχλ ζηε ιήςε φισλ ησλ θαηάιιεισλ
κέηξσλ ψζηε λα δηακνξθψζνπλ έλα ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ην νπνίν
ζα δηαζθαιίδεη ηελ νξζή θαη ζπλεηή δηαρείξηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ
Οδεγία ΦΘΘ.
Σν αλσηέξσ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο
απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ην νπνίν ζα
πεξηιακβάλεη ηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
ππνβνιήο αλαθνξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε, ηε
κέηξεζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αλαθνξά ησλ
θηλδχλσλ θαη ησλ αιιειεμαξηήζεψλ ηνπο, αλά θίλδπλν θαη ζπλνιηθά,
ζε ζπλερή βάζε, ζηνπο νπνίνπο είλαη, ή ζα κπνξνχζαλ λα είλαη,
εθηεζεηκέλεο νη επηρεηξήζεηο θαη νη φκηινη
Αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο απνηειεί ε
πξννπηηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ησλ θηλδχλσλ θαη
ηεο θεξεγγπφηεηάο ηεο.


για ηην παροτή ποιοηικών πληροθοριών και ζηοιτείων ζηελ
Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγείηαη ην ζχζηεκα
δηαθπβέξλεζεο.

Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζα εθαξκνζηνχλ κε ηξφπν αλαινγηθφ πξνο ηε
θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εγγελψλ θηλδχλσλ ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ο ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο
αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο έρεη ήδε ιεθζεί ππφςε εληφο ησλ
θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ.
Η πξφνδνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ζα είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
αμηνιφγεζεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ίδηα θαη ηεο αληίζηνηρεο Ιάξηαο
Αμηνιφγεζεο Επηθηλδπλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ επνπηηθή αξρή.
2.3. Ενδιάμεςη υποβολή ποςοτικών πληροφοριών και ςτοιχείων ςτα πρότυπα
τησ Οδηγίασ ΦΙΙ
Εληφο ηνπ 2015, νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζα ππνβάινπλ ζηελ Σξάπεδα
ηεο Ειιάδνο εηήζηα αλαθνξά, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο Οδεγίαο ΦΘΘ,
κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηηο 31.12.2014 (αλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθά
ζηνηρεία, εληφο 20 εβδνκάδσλ απφ ην θιείζηκν ηνπ έηνπο, ελψ αλ πξφθεηηαη
γηα ζηνηρεία νκίισλ, εληφο επηπιένλ 6 εβδνκάδσλ).
Επηπιένλ, νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζα ππνβάινπλ ζηελ Σξάπεδα ηεο
Ειιάδνο ηξηκεληαία αλαθνξά, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο Φεξεγγπφηεηαο
ΘΘ, κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηηο 30.9.2015 (αλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθά
ζηνηρεία, εληφο 8 εβδνκάδσλ απφ ην θιείζηκν ηνπ ελληακήλνπ, ελψ αλ
πξφθεηηαη γηα νκίινπο, εληφο επηπιένλ 6 εβδνκάδσλ).
Ιαηά ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο, ε Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο, κεηά απφ δηάινγν
κε ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ζα εμεηδηθεχζεη ηηο απαηηήζεηο ππνβνιήο
ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ θαη ζα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο.
Σα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θάζε αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνλ βαζκφ ηεο

6

εηνηκφηεηάο ηεο γηα ζπκκφξθσζε πξνο ηηο πνζνηηθέο απαηηήζεηο ηεο
Οδεγίαο ΦII.
2.4. Προετοιμαςία για τη χρήςη εςωτερικών υποδειγμάτων
Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζθνπεχνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
εζσηεξηθφ ππφδεηγκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο
απαηηήζεσλ νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ εγθαίξσο πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο
απαηηήζεηο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ην εθαξκφζνπλ απφ ηελ 1.1.2016.
Οη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ ππνρξέσζε:
α) λα θαηαξηίζνπλ ην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο ππνδείγκαηνο κε
ηξφπν ψζηε λα είλαη έηνηκεο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ηφζν γηα ζθνπνχο
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ιήςεο απνθάζεσλ φζν θαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο θεξεγγπφηεηαο, θαη
β) λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην ελδερφκελν απφξξηςεο ηνπ
ππνδείγκαηνο, λα ζεζπίζνπλ δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ
απαίηεζεο θεξεγγπφηεηαο βάζεη ηεο ηππνπνηεκέλεο
εμεηάζνπλ ηηο ηπρφλ επηπηψζεηο ζηνλ θεθαιαηαθφ
ηνπο.

εζσηεξηθνχ ηνπο
ηεο θεθαιαηαθήο
κεζφδνπ θαη λα
πξνγξακκαηηζκφ

3. Εκτίμηςη πιθανών επιπρόςθετων κεφαλαιακών απαιτήςεων
χκθσλα κε ην πιαίζην ηεο ΦΘΘ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε Σξάπεδα ηεο
Ειιάδνο δηαπηζηψζεη φηη:
ην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο απνθιίλεη ζεκαληηθά
απφ ηηο παξαδνρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο Ιεθαιαηαθήο
Απαίηεζεο Φεξεγγπφηεηαο
ή
ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο απνθιίλεη
ζεκαληηθά απφ ηηο απαηηήζεηο δηαθπβέξλεζεο, νη ελ ιφγσ απνθιίζεηο
εκπνδίδνπλ ηελ επηρείξεζε λα εληνπίζεη, λα απνηηκήζεη, λα
παξαθνινπζήζεη, λα δηαρεηξηζηεί θαη λα αλαθέξεη νξζά ηνπο θηλδχλνπο
ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ή ζα κπνξνχζε λα εθηεζεί, θαη φηη ε επηβνιή
ζηελ επηρείξεζε άιισλ επνπηηθψλ κέηξσλ δελ εθηηκάηαη σο πηζαλφλ λα
απνθαηαζηήζεη επαξθψο ηηο ειιείςεηο κέζα ζε θαηάιιειν ρξνληθφ
δηάζηεκα,
ε Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο
πξφζζεησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ.
Εηδηθφηεξα, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο ΦΘΘ, ε αλσηέξσ αμηνιφγεζε
ησλ πηζαλψλ απνθιίζεσλ, ηφζν ησλ παξαδνρψλ απφ ην πξνθίι θηλδχλνπ
φζν θαη απφ ηηο απαηηήζεηο δηαθπβέξλεζεο, ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ Σξάπεδα
ηεο Ειιάδνο εληφο ηνπ έηνπο 2015. Λε ηνλ ηξφπν απηφ, εθφζνλ απαηηείηαη,
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ζα επηβιεζνχλ έγθαηξα νη αλαγθαίεο πξφζζεηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαη
ζα εληζρπζεί ε πξνζηαζία ησλ αζθαιηζκέλσλ.

4. Αςκήςεισ προςομοίωςησ ακραίων καταςτάςεων
Επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε απφ ηελ
Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη, νη αζθαιηζηηθέο
επηρεηξήζεηο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ
θαηαζηάζεσλ θαη αληίζηνηρσλ δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ. Οη αζθήζεηο απηέο
ζα δηεμαρζνχλ ηφζν εληφο ηνπ 2014 φζν θαη εληφο ηνπ 2015 κε ηνλ
ζπληνληζκφ ηεο ΕΘΟΡΑ θαη κε ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ
απηήλ.

5. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιςτικών Προτύπων
Λε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε αξκφδηα λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έρεη εηζεγεζεί εθαξκνγή ησλ Δηεζλψλ Κνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ απφ φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ 1.1.2015.

6. Ομάδεσ εργαςίασ ςτατιςτικών ςτοιχείων και υποδειγμάτων
Απφ φιεο ηηο κέρξη ζήκεξα επνπηηθέο δξάζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο
έρεη δηαπηζησζεί πζηέξεζε ηεο ειιεληθήο αζθαιηζηηθήο αγνξάο σο πξνο
ηνλ βαζκφ πξνεηνηκαζίαο ηεο ζην λέν πιαίζην, θαζψο θαη ζεκαληηθέο
αδπλακίεο ππνζηήξημεο –κε θαηάιιειεο κεζφδνπο, ππνδείγκαηα θαη
ζηνηρεία– ηνπ λένπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ θαη
ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ.
Λε επζχλε έθαζηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη κε ζπληνληζκέλεο
ελέξγεηεο εθ κέξνπο φισλ ηνπο, ζα θαιπθζνχλ νη αδπλακίεο απηέο κέρξη
ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηελ Οδεγία ΦΘΘ.
ην πιαίζην απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη εμ αξρήο ηηο απαξαίηεηεο
αξρηθέο ζπλζήθεο θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ζε ζηνηρεία θαη ππνδείγκαηα, ε
Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο θάιεζε φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνδεηγκάησλ πνπ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ηειηθφ
ζηφρν ηε κεγαιχηεξε πξνζηαζία ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
αμηνπηζηίαο ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο. Η αληαπφθξηζε φισλ ησλ
επηρεηξήζεσλ ήηαλ εληππσζηαθή, αλ θαη ε ζπκκεηνρή ζην έξγν ησλ
νκάδσλ εξγαζίαο είλαη εζεινληηθή.
Οη νθηψ νκάδεο εξγαζίαο (ΟΕ) πνπ εξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηνχλ νη ειιείςεηο ζε θαηάιιεια ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ζε θαηάιιεια αλαινγηζηηθά κνληέια απνηίκεζεο
ζπγθεθξηκέλσλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ είλαη νη εμήο:
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α. ΟΕ Πηλάθσλ Μνζεξφηεηαο
β. ΟΕ Πίλαθα Θλεζηκφηεηαο
γ. ΟΕ ηνηρείσλ Αγνξάο Αζθαιίζεσλ Ζεκηψλ
δ. ΟΕ Ιηλδχλνπ Τγείαο
ε.

ΟΕ Ιαη. εηζκνχ

ζη. ΟΕ Υξεκ/θσλ Εγγπήζεσλ
δ.

ΟΕ Πηζησηηθνχ Ιηλδχλνπ

ε. ΟΕ Λαθξνβηφηεηαο
Σν έξγν ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ζα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηνλ Λάξηην
2015, ψζηε νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν
γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα κεραλνγξαθηθά ηνπο
ζπζηήκαηα.

7. Αξιολογήςεισ ςτελεχών και υποβολή αιτήςεων για εγκρίςεισ
Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θάζε αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο έρεη ιεθζεί
κέξηκλα ζην λέν πιαίζην ψζηε, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ,
λα ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ ππνβνιή φισλ ησλ αλαγθαίσλ
αηηήζεσλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ αληίζηνηρε εμέηαζή
ηνπο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο.
Σέηνηεο αηηήζεηο ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ ηελ 1.4.2015 ζρεηηθά κε
εγθξίζεηο:
πκβάζεσλ
εμσπνξηζκνχ
(outsourcing)
βαζηθψλ
ιεηηνπξγηψλ
(αλαινγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ,
ζπκκφξθσζεο θαη εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο)
Εθαξκνγήο ησλ κεραληζκψλ εμηζνξξφπεζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη
ηεο πξνζαξκνγήο επηηνθίνπ ιφγσ αληηζηνίρηζεο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
Εζσηεξηθψλ ππνδεηγκάησλ θαη παξακέηξσλ εμεηδηθεπκέλσλ ζε θάζε
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε
ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ππνβνιήο, νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο
θηλδπλεχνπλ λα κελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ
απφ ηελ πξψηε εκέξα έλαξμεο ηζρχνο ηεο νδεγίαο Φεξεγγπφηεηα ΘΘ .
Επηπξνζζέησο, θάζε επηρείξεζε νθείιεη λα πξνβεί, εγθαίξσο θαη ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ζε αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο
αμηνπηζηίαο φισλ αλεμαηξέησο ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο (ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ), θαζψο θαη φισλ ησλ αηφκσλ πνπ
αλαιακβάλνπλ εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, θαη λα
ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο.
Σέινο, φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε εζσηεξηθψλ ππνδεηγκάησλ, φπσο
αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 2.4 παξαπάλσ, θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα
είλαη επαξθψο πξνεηνηκαζκέλε θαη λα πιεξνί φιεο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο
φπσο νξίδνληαη ζηελ Οδεγία ΦΘΘ ψζηε λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ηε ρξήζε
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εζσηεξηθνχ ππνδείγκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο
θεξεγγπφηεηαο.

8. Αναδιαμόρφωςη αςφαλιςτικών κλάδων
ην πιαίζην ηεο Οδεγίαο ΦΘΘ, νξηζκέλεο εξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα
αλαιακβάλνπλ νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε
απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην.
Αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ άδεηα αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ
ηνπ αζθαιηζηηθνχ θιάδνπ IV.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.δ. 400/1970 ζα
πξέπεη λα ιάβνπλ άδεηα άζθεζεο εξγαζηψλ αζθάιηζεο θαηά δεκηψλ γηα
ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο θιάδνπο 1 «Αηπρήκαηα» θαη 2
«Αζζέλεηεο», ρσξίο πεξαηηέξσ δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο άδεηαο ζε
ινηπνχο θιάδνπο αζθάιηζεο θαηά δεκηψλ θαη λα θαηαηάμνπλ ην πθηζηάκελν
αζθαιηζηηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ θιάδνπ IV.2 ζηνπο θιάδνπο απηνχο. Ο
θιάδνο αζθάιηζεο IV.2 θαηαξγείηαη.

9. Χρήςη Εξωτερικών Ελεγκτών για τισ εποπτικέσ αναφορικέσ
Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα πξνλνήζνπλ εγθαίξσο θαη λα
ιάβνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα είλαη ειεγκέλεο απφ εμσηεξηθνχο
ειεγθηέο νη επνπηηθέο αλαθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο
Ειιάδνο κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 1.1.2016.
Ο έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ απηψλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ έιεγρν ησλ
εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα δηελεξγεζεί
ζχκθσλα κε νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηα επξσπατθά φξγαλα.
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