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Τν παξόλ Τεύρνο Δηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξάγξαθν 8.3 ηεο 
Δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ ειεθηξνληθά. 

Τα πεξηερόκελα ηνπ Τεύρνπο Δηεπθξηλίζεσλ ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Δηαθήξπμεο. 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

 
Επώτηση 1 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν.4364/2016 (Solvency II) ηα αζθάιηζηξα ηεο θάιπςεο (ή ε 
πξώηε δόζε ησλ αζθαιίζηξσλ απηήο), θαηαβάιιεηαη ππιν ή το απγότεπο κε ηελ έλαξμε ηεο 
αζθάιηζεο. Καηά ζπλέπεηα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 παξάγξαθνο 1. ηεο δηαθήξπμεο 
ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν εμόθιεζεο δελ κπνξνύλ λα ηεζνύλ ζε εθαξκνγή. 

Παξαθαινύκε γηα ηελ από κέξνπο ζαο δηαζθάιηζε όηη ε απόθιηζε ηεο πξνζθνξάο καο  από 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ λόγω ύπαπξηρ νόμος, δελ ζα απνηειέζεη ιόγν 
απνθιεηζκνύ καο από ηελ δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία (ζεσξνύκελνη σο κε επζπγξακκηδόκελνη 
κε ηνπο όξνπο ηεο Δηαθήξπμεο).  

Απάντηση 1 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη, ε πιεξσκή ηεο πξώηεο δόζεο ησλ αζθαιίζηξσλ, ζα θαηαβιεζεί κε ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

Επώτηση 2 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 11 παξάγξαθνο 3, ηπρόλ πξναηξεηηθνί Αληαζθαιηζηέο ζα πξέπεη είηε 
λα δηαζέηνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα είηε λα έρνπλ εθρσξήζεη ζηελ Αζθαιηζηηθή ηε 
δηαρείξηζε δεκηώλ. Ωζηόζν ζύκθσλα κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ Αγνξά 
όηαλ ππάξρνπλ πξναηξεηηθνί αληαζθαιηζηέο, εθαξκόδεηαη ε ξήηξα claims control, ηελ νπνία 
παξαζέηνπκε θαησηέξσ: 

CLAIMS CONTROL CLAUSE 

Notwithstanding anything contained in the Reinsurance Agreement and/or the Policy wording 

to the contrary, it is a condition precedent to any liability under this Policy that: 

a) The Reinsured shall, upon knowledge of any circumstances which may give  rise to a 

claim against this Policy, advise the Reinsurers thereof immediately and in any event 

not later than 14 working days; 

b) The Reinsured shall furnish Reinsurers with all information respecting any claim or 

claims; 

c) The Reinsurers shall have the right, via the Intermediary, to appoint adjusters and/or 

representatives on their behalf to control all negotiations, adjustments and settlements 

in connection with such claim or claims. 

d) The Reinsured agrees not to make any settlement of offer any settlement without the 

Reinsurer’s prior written consent, which will not be unreasonably withheld. 
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Παξαθαινύκε ζεξκά λα καο ελεκεξώζεηε αλ απηή ε ξήηξα (claims control) κπνξεί 
εθαξκνζηεί πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο ξήηξαο πνπ αλαθέξεηαη ζηε Δηαθήξπμε (claims handling 
authority). Σε αληίζεηε πεξίπησζε παξαθαινύκε ελεκεξώζηε καο κε πνην ηξόπν ζα 
δηαζθαιηζηεί ε δεηνύκελε ξήηξα από ηε Δηαθήξπμε θαη αλ ππάξρεη θάπνην template δήισζεο 
πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πξνζθνκίζνπκε. 

Απάντηση 2 

Η απαίηεζε ηεο παξ. 11.3 ηεο Δηαθήξπμεο ηζρύεη όπσο έρεη δηαηππσζεί θαη δηαζθαιίδεηαη κε 
ην πεξηερόκελν ηεο ππεύζπλεο δήισζεο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηε παξ. 15.3.4 ηεο 
Δηαθήξπμεο.   

 

Επώτηση 3 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 3 εδάθην 2, δεηείηαη θαηάινγνο αζθαιηζηεξίσλ ηεο 
Εηαηξίαο καο, με το συμβατικό τίμημα ηνπ θάζε αζθαιηζηεξίνπ. Καζώο ε πιεξνθνξία απηή 
είλαη απνιύησο εκπηζηεπηηθή, παξαθαινύκε ελεκεξώζηε καο εάλ ζα γίλεη απνδεθηή ιίζηα 
αζθαιηζηεξίσλ κε όιεο ηηο ππόινηπεο δεηνύκελεο πιεξνθνξίεο (δηάξθεηα, πειάηεο, θιπ) 
αιιά ρσξίο ην ζπκβαηηθό ηίκεκα. 

Απάντηση 3 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη, ν θαηάινγνο ηεο παξ. 15.3.2 ηεο Δηαθήξπμεο δύλαηαη λα κελ πεξηιακβάλεη 
ζπκβαηηθό ηίκεκα, αξθεί ζην αληηθείκελν ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ λα αλαγξάθνληαη 
ηα απαηηνύκελα όξηα επζύλεο. 

 

 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 

Τν ηειεπηαίν bullet ηεο παξ. 19.2 ηεο Δηαθήξπμεο δηνξζώλεηαη σο εμήο: 

 Επηπιένλ παξαθξάηεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 4013/11 ηελ παρ.7 του 
άρθρου 375 του Ν. 4412/16 όπσο απηό θάζε θνξά ηζρύεη, ύςνπο 0,10% 0,06% ε 
νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 
ζύκβαζεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Η παξαπάλσ θξάηεζε ππάγεηαη ζε 
ραξηόζεκν 3% θαη Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ, πνπ ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό 20% επί ηνπ 
ραξηνζήκνπ, γηα ηα νπνία επηβαξύλεηαη ν Αλάδνρνο. Η ελ ιόγσ παξαθξάηεζε ζα 
θαηαηίζεηαη ζε εηδηθό ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηεο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
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