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Αποφάσεις
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Πόρισμα Αναλογιστικού Ελέγχου Οικονομικής
Χρήσης 2017 του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤΝΠΙΔ).
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Επέκταση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ
Γενικών Ασφαλίσεων» στο σύνολο των εργασιών του κλάδου 17 «Νομική Προστασία», δυνάμει
των άρθρων 4 παρ. 1 περ. ιζ΄ και 14 παρ. 2 του
ν. 4364/2016.

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.566
(1)
Πόρισμα Αναλογιστικού Ελέγχου Οικονομικής
Χρήσης 2017 του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤΝΠΙΔ).
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3029/2002, άρθρα 7 και 8, όπως
αυτά ισχύουν.
2. Την Φ Επαγ.ασφ./οικ.16/9-4-2003 (ΦΕΚ 462/τ.Β΄/
17-4-2003) υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει.
3. Την Φ.51010/οικ.1893.15/23-01-2015 (ΦΕΚ 178/τ.Β΄/
23-1-2015) υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει:
Εκδίδει το παρόν πόρισμα αναλογιστικού ελέγχου
της οικονομικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017, για το
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ).

Σε συνέχεια όλων των υποβληθέντων στοιχείων των
προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία, που κατατέθηκαν στην Αρχή ηλεκτρονικά μέχρι και την 18/7/2019,
προκύπτει ότι το Ταμείο ακολουθεί το πρόγραμμα χρηματοδότησης και έχει καλύψει τις υποχρεώσεις που προβλεπόταν από αυτό για το 2017 με περιουσιακά στοιχεία.
Η αναλογιστική λειτουργία έγινε σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, τους κανόνες και τις καταστατικές
διατάξεις του Ταμείου.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ
Ι

(2)
Επέκταση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ
Γενικών Ασφαλίσεων» στο σύνολο των εργασιών του κλάδου 17 «Νομική Προστασία», δυνάμει των άρθρων 4 παρ. 1 περ. ιζ΄ και 14 παρ. 2
του ν. 4364/2016.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
(Συνεδρίαση 334/θέμα 2/29-11-2019)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) την πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20-12-2012 «Ανασύσταση Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων και ανάθεση
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ 3410 Β΄), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση της με την πράξη Εκτελεστικής
Επιτροπής 52/2-10-2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες
της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων
και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της
Ελλάδος» (ΦΕΚ 2312/τ.Β΄/26-10-2015),
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γ) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των
Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθμ. 1094/2010
και (ΕΕ) αριθμ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής
Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της
Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με
τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών
οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13 Α΄), και ιδίως τις διατάξεις των
άρθρων 4 παρ. 1 περ. ιζ΄, 11 παρ. 5, 14 παρ. 2, 16 παρ. 1
και 2, 161, 162 και 163 αυτού,
δ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΙΑ 2228/06-08-2019 έγγραφο της ασφαλιστικής επιχείρησης «ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ Γενικών
Ασφαλίσεων», με το οποίο αιτήθηκε την επέκταση της
άδειας λειτουργίας της στο σύνολο των εργασιών του
κλάδου 17 «Νομική Προστασία», μετά του συνημμένου
δικαιολογητικού για την αξιολόγηση του αιτήματος αυτής,
ε) το από 29-08-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Τράπεζας της Ελλάδος προς την ασφαλιστική
επιχείρηση «ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ Γενικών Ασφαλίσεων», με το
οποίο αιτήθηκε την προσκόμιση συμπληρωματικών
στοιχείων,
στ) το από 11-09-2019 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΙΑ 2490/
11-09-2019) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
της ασφαλιστικής επιχείρησης «ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ Γενικών
Ασφαλίσεων», με το οποίο υπέβαλε το επιχειρηματικό
της πλάνο με προσθήκες, κατόπιν του υπό ε) μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Τράπεζας της Ελλάδος,
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ζ) την από 17-12-2018 ηλεκτρονική υποβολή (αριθμ.
πρωτ. ΔΕΙΑ 48447/17-12-2018) της ετήσιας έκθεσης ίδιας
αξιολόγησης του κινδύνου και φερεγγυότητας της ασφαλιστικής επιχείρησης «ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ Γενικών Ασφαλίσεων»,
η) τα από 04-11-2019 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΙΑ 3077/
04-11-2019), από 05-11-2019 και από 20-11-2019 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Τράπεζας της
Ελλάδος προς την ασφαλιστική επιχείρηση «ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ
Γενικών Ασφαλίσεων», με τα οποία αιτήθηκε την προσκόμιση περαιτέρω συμπληρωματικών στοιχείων,
θ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΙΑ 3089/5-11-2019 έγγραφο της ασφαλιστικής επιχείρησης «ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ Γενικών
Ασφαλίσεων», με το οποίο υπέβαλε το επιχειρηματικό
της πλάνο νομίμως υπογεγραμμένο,
ι) τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΙΑ 3156/12-11-2019 και 3259
21-11-2019 έγγραφα της ασφαλιστικής επιχείρησης
«ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ Γενικών Ασφαλίσεων», με τα οποία υπέβαλε συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά στον
τρόπο άσκησης των εργασιών και στην διαχείριση των
αξιώσεων αποζημίωσης του κλάδου 17 «Νομική Προστασία»,
ια) το από 29-11-2019 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας
της Ελλάδος προς την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων, αποφασίζει:
Την επέκταση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 περ. ιζ΄ και 14 παρ. 2 του ν. 4364/2016,
της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης
με την επωνυμία «ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ Γενικών Ασφαλίσεων»,
Α.Φ.Μ. 094019480, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000258601000 και
έδρα στην Λεωφόρο Αμαλίας αριθμ. 26α, 10557 Αθήνα, στο σύνολο των εργασιών του κλάδου 17 «Νομική
Προστασία».
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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