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• Η Εκκαθάριση προβαίνει στην παρούσα διαδικασία προσκλήσεων ούτως ώστε το σύνολο
των δικαιούχων να αναγγείλει τις απαιτήσεις τους από ασφάλιση ζωής.
• Η Εκκαθάριση μετά το πέρας της προθεσμίας για αναγγελία θα προβεί άμεσα στην κατά
νόμο δημοσίευση κατάστασης δικαιούχων.
• Η παρούσα διαδικασία αφορά μόνον στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής
που δεν είχαν κληθεί με βάση την προηγούμενη πρόσκληση του Επόπτη Εκκαθάρισης.
Ωστόσο, σε περίπτωση που ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους είτε αυτοβούλως προς
τον Επόπτη Εκκαθάρισης είτε στον Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής κατά τη φάση
αναδιοργάνωσης του χαρτοφυλακίου ζωής, δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη
ενέργεια, δεδομένου ότι οι προηγούμενες αναγγελίες τους με τα δικαιολογητικά που είχαν
προσκομίσει, διατηρούν την ισχύ τους, λαμβάνονται υπόψη και με βάση αυτές θα γίνει η
επαλήθευση των απαιτήσεών τους και η ένταξή τους στη σχετική κατάσταση δικαιούχων.
• Προς το σκοπό αναγγελίας των απαιτήσεων των δικαιούχων παραλαμβάνονται σε
πρωτότυπο ή επικυρωμένο (από δικηγόρο) αντίγραφο:
- Ασφαλιστήρια συμβόλαια
- Τυχόν άλλα έγγραφα (λ.χ δικαστικές αποφάσεις, παραστατικά δαπανών, ληξιαρχικές
πράξεις κ.α.) που αποδεικνύουν την απαίτηση του ασφαλισμένου.
- Αίτηση – Αναγγελία υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο ασφαλίσματος ή/και (σε περίπτωση
που αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο) από τον συμβαλλόμενο στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο που κατατίθεται αυτοπροσώπως και η οποία θα πρέπει να περιέχει σαφώς
στοιχεία επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο (σταθερό και κινητό τηλέφωνο).
Σε περίπτωση που η αίτηση – αναγγελία κατατίθεται από τρίτο σε σχέση με τα ανωτέρω
πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ειδική εξουσιοδότηση από
τον δικαιούχο (ή σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον
συμβαλλόμενο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο), το γνήσιο υπογραφής του οποίου θα πρέπει
να βεβαιώνεται από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει τη δυνατότητα επικύρωσης αντιγράφων από
δικηγόρο, του υποδεικνύεται είτε να προσέλθει στην εταιρεία με τα πρωτότυπα συμβόλαιά
του και να του επικυρώσουμε στην Εκκαθάριση μια φωτοτυπία, είτε να μας αποστείλει απλή
φωτοτυπία του συμβολαίου του συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση (με βεβαίωση του
γνησίου υπογραφής του) που θα βεβαιώνει το ακριβές του αντιγράφου που προσκομίζεται
(αποστέλλεται).

• Σε περίπτωση ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, την αναγγελία δικαιούται να
υποβάλει το συμβαλλόμενο βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου φυσικό ή νομικό
πρόσωπο. Εφόσον επιθυμεί, στο όνομα και για λογαριασμό του να υποβάλει τη σχετική
αίτηση – αναγγελία τρίτο πρόσωπο (λ.χ ασφαλιστικός πράκτορας) αυτός θα πρέπει να είναι
εφοδιασμένος με την ειδική εξουσιοδότηση που αναφέρεται ανωτέρω και σε περίπτωση που
ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου (εταιρείας) να προσκομίζει μαζί τα
νομιμοποιητικά έγγραφα εκείνα που αποδεικνύουν ότι το υπογράφον την εξουσιοδότηση
πρόσωπο εκπροσωπεί την εταιρεία. Τα έγγραφα αυτά (ενδεικτικά) μπορεί να είναι:
- Σε περίπτωση Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας το καταστατικό αυτής όπου θα
αναφέρεται ο διαχειριστής της καθώς και σχετικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί μη
τροποποιήσεων.
- Σε περίπτωση ΕΠΕ το σχετικό πιστοποιητικό καταχώρισης ΓΕΜΗ όπου θα αναφέρεται ο
διαχειριστής της (κατά το χρόνο της παροχής της εξουσιοδότησης) καθώς και πιστοποιητικό
περί μη τροποποιήσεων
- Σε περίπτωση ΑΕ το σχετικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, από το οποίο θα προκύπτει η
εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και σχετικό πιστοποιητικό περί μη τροποποιήσεων.
• Παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται αναγγελίες που λαμβάνονται:
- Μέσω συστημένης επιστολής
- Μέσω courrier
- Μέσω φαξ
- Μέσω e-mail
Στην περίπτωση του φαξ και του e-mail καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία
δεν παραλαμβάνονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα με βάση τα παραπάνω έγγραφα, θα
υπάρχει σχετική σήμανση στην εν λόγω καταχώρηση με το σκοπό να ζητηθούν στη
συνέχεια τα πρωτότυπα (ή επικυρωμένα με βάση τα παραπάνω) έγγραφα τα οποία θα
πρέπει να προσκομισθούν οπωσδήποτε έως τη λήξη της προθεσμίας για τις αναγγελίες, ήτοι
η 17η Σεπτεμβρίου 2015.

