
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 
 

 

 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: 

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει, 

β) 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 ΙΙ), στα 
άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 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) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 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 Α’ 13) και ιδίως το άρθρο 46 
αυτού, 
 
γ) τον Κανονισμό υπ’ αριθμ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
Σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕ L 331 της 
15.12.2010), και ιδίως το άρθρο 16 αυτού, 
 
δ) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της 
Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη 
και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 
17.1.2015), 
 
ε) τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου (Group Solvency, EIOPA-BoS-
14-181/27.11.2014) στο κείμενο των οποίων αναφέρεται ότι εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 
2016, και 
 
στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, 
 

Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου (Group 

Solvency, EIOPA-BoS-14-181/27.11.2014)  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να υιοθετήσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου (EIOPA-BoS-14-

181/27.11.2014), ως εξής :  

 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός και Ορισμοί  

 

1. Σκοπός της παρούσας είναι να θεσπισθεί πλαίσιο οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 170 
ως 192 και 216 ως 218 του ν.4364/2016 καθώς και των άρθρων 328 ως 342 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/35. 

2. Για τις ανάγκες της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί που δίδονται στις αντίστοιχες 
έννοιες στα κείμενα του ν.4364/2016, της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα ΙΙ) και των 
Κανονισμών που αναφέρονται ανωτέρω. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των ορισμών των ιδίων 
εννοιών στην ελληνική απόδοση των ως άνω κειμένων, προκρίνεται η ορολογία που υιοθετεί ο 
ν.4364/2016. 

Ειδικότερα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

α) «Κολλέγιο εποπτικών αρχών»: η μόνιμη δομή συνεργασίας, συντονισμού και διευκόλυνσης της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών που σχετίζονται με 

την εποπτεία του ομίλου της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 170 του ν. 4364/2016 

ή το «σώμα εποπτικών αρχών» του Τμήματος 1 του Κεφαλαίου IV του Τίτλου ΙΙ του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/35, ή το «σώμα εποπτών» της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 212 της 

Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, 

 

β) «εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών»: η μητρική επιχείρηση της περίπτωσης (στ) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 170 του ν. 4364/2016, που δεν είναι μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 

συμμετοχών και η κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η απόκτηση και κατοχή συμμετοχών σε 

θυγατρικές επιχειρήσεις, εφόσον οι εν λόγω θυγατρικές είναι αποκλειστικά ή κυρίως ασφαλιστικές ή 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ή ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας, εκ 

των οποίων θυγατρικών επιχειρήσεων η μία τουλάχιστον είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

επιχείρηση, ή η «ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου» της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 

του άρθρου 212 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, 

 

γ) «μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών»: νοείται τόσο η σύμφωνα με την περίπτωση (δ) 

της παραγράφου 25 του άρθρου 3 ή την περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 170 του 

ν.4364/2016 μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, όσο και η «εταιρεία 
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χρηματοπιστωτικών συμμετοχών» της περίπτωσης (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 212 της 

Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, 

δ) «ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές για την εποπτεία ομίλου (supervisory authorities concerned 
for group supervision)»: οι ενδιαφερόμενες για την εποπτεία ενός ομίλου εποπτικές αρχές, που 
διαθέτουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 203 
του ν.4364/2016, 

ε) «Αποτιμήσεις της Φερεγγυότητας ΙΙ»: Οι αποτιμήσεις όλων των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού, σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στο ν.4364/2016, στον Κανονισμό (ΕΕ) 
2015/35, καθώς και στην κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία αμέσου εφαρμογής και σε κάθε άλλη 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω. 
 

 

Άρθρο 2 

(1η κατευθυντήρια γραμμή) 

Πεδίο εφαρμογής της εποπτείας ομίλου για τον υπολογισμό της φερεγγυότητάς του 

 

1. Στο πεδίο εφαρμογής της εποπτείας ομίλου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση (γ) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 170 του ν.4364/2016, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητάς του: 

α) εντάσσονται  όλες οι επιχειρήσεις του ομίλου που δεν έχουν εξαιρεθεί σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 172 του ν.4364/2016, και  

β) συμπεριλαμβάνονται όλοι οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις επιχειρήσεις της περίπτωσης (α) 

της παρούσας. 

2. Επιχειρήσεις που διοικούνται σε ενιαία βάση με οποιαδήποτε συμμετέχουσα ή συνδεδεμένη 

επιχείρηση ενός ομίλου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, 

εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εποπτείας του ομίλου εφόσον αξιολογούνται, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2 του άρθρου 170 του ν. 4364/2016, από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι ασκούν ή 

είναι δυνατόν να ασκήσουν δεσπόζουσα ή σημαντική επιρροή. 

3. Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 

συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών είναι υπεύθυνες για τον 

υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου και διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της παραγράφου 

1 του παρόντος άρθρου. 

 

 

Άρθρο 3 

(2η κατευθυντήρια γραμμή) 

Διαδικασία ενοποίησης 

 

Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, 
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ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, καθοδηγούν τις συνδεδεμένες με αυτές 

επιχειρήσεις του ομίλου, σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας των δεδομένων που απαιτούνται για 

τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου.  

Παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες για την κατάρτιση των ενοποιημένων, συνδυαστικών, ή 

συγκεντρωτικών δεδομένων ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο υπολογισμού.  

Διασφαλίζουν ότι οι οδηγίες τους εφαρμόζονται επαρκώς και ομοιογενώς εντός του ομίλου, 

ειδικότερα αυτές που αφορούν στην αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρεώσεων, καθώς και στον συνυπολογισμό και στον τρόπο αντιμετώπισης των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων. 

 

Άρθρο 4 

(3η κατευθυντήρια γραμμή) 

Αξιολόγηση σημαντικής και δεσπόζουσας επιρροής 

 

Κατά τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του ομίλου, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή 

αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική 

εταιρεία συμμετοχών, διασφαλίζουν την εφαρμογή κάθε απόφασης που έχει ληφθεί από την 

Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, άλλως από την αρχή εποπτείας 

του ομίλου, σχετικά με το επίπεδο επιρροής που ασκείται πραγματικά από οποιαδήποτε 

επιχείρηση σε άλλη επιχείρηση. 

 

 

 

Άρθρο 5 

(4η κατευθυντήρια γραμμή) 

Περιπτώσεις εφαρμογής της εποπτείας ομίλου  

 

Δεδομένου ότι οι περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του 

ν.4364/2016 στις οποίες εφαρμόζεται η εποπτεία φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου δεν είναι 

αμοιβαία αποκλειόμενες, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, 

εξετάζει την ανάγκη εφαρμογής, εντός του ιδίου ομίλου, περισσοτέρων της μίας εκ των ως άνω 

περιπτώσεων εποπτείας.  
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Άρθρο 6 

(5η κατευθυντήρια γραμμή) 

Μητρική ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή 

χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών με έδρα σε τρίτη χώρα. 

 

1. Σε περίπτωση ομίλου, του οποίου η μητρική επιχείρηση είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

επιχείρηση, εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών 

με έδρα σε τρίτη χώρα, και ο οποίος σχηματίζει υπο-όμιλο που εντάσσεται είτε στην περίπτωση (α) 

είτε στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του ν.4364/2016, η Τράπεζα της 

Ελλάδος, εφόσον δρα ως οιονεί αρχή εποπτείας του ομίλου, κατά το άρθρο 215 του ν.4364/2016, 

διασφαλίζει, κατόπιν διαβούλευσης με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, ότι η εποπτεία 

του ως άνω ομίλου εφαρμόζεται σε επίπεδο τελικής μητρικής επιχείρησης, η οποία έχει την έδρα 

της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ομοίως, εφ’ όσον η Τράπεζα της Ελλάδος δρα, στην περίπτωση της παρούσης παραγράφου, ως 

ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, συμμετέχει στις αντίστοιχες διαβουλεύσεις με τις λοιπές 

ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και την οιονεί αρχή εποπτείας του ομίλου.   

2. Ωστόσο, εάν η μητρική ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, εταιρεία ασφαλιστικών 

συμμετοχών, ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών έχει έδρα εκτός του Ενιαίου 

Οικονομικού Χώρου και υπόκειται σε εποπτεία ισοδύναμη με την εποπτεία σε επίπεδο ομίλου, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 215 του ν.4364/2016, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως 

οιονεί αρχή εποπτείας του ομίλου, συνεργάζεται με την εποπτική αρχή της τρίτης χώρας για 

άσκηση της εποπτείας του ομίλου και δύναται να απαλλάσσει, κατά περίπτωση, τον όμιλο αυτό 

από την εποπτεία ομίλου σε επίπεδο τελικής μητρικής επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν 

αυτό συνεπάγεται την αποτελεσματικότερη εποπτεία του ομίλου και δεν εμποδίζει τις εποπτικές 

δραστηριότητες των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών σε σχέση με τις επιμέρους αρμοδιότητές 

τους. 

3. Κατόπιν διαβούλευσης με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, η Τράπεζα της Ελλάδος 

εφόσον δρα ως οιονεί εποπτική αρχή του ομίλου επιτυγχάνει αποτελεσματικότερη εποπτεία του 

ομίλου όταν πληρούνται τα εξής κριτήρια: 

α) η εποπτεία του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο παρέχει τη δυνατότητα αξιόπιστης αξιολόγησης 

των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο εντός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου υπο-

όμιλος και οι οντότητες που τον αποτελούν, αφού ληφθεί υπόψη η διάρθρωση του ομίλου, η φύση, 

η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των κινδύνων, καθώς και η κατανομή των κεφαλαίων εντός του 

ομίλου, 

β) υφίσταται συνεργασία μεταξύ της αρχής εποπτείας του ομίλου της τρίτης χώρας και των εντός 

του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου ενδιαφερομένων εποπτικών αρχών για την εποπτεία του ομίλου, 

και η εν λόγω συνεργασία δομείται και οργανώνεται μέσω τακτικών συνεδριάσεων και κατάλληλης 

ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο ενός κολλεγίου εποπτικών αρχών, στο οποίο 

προσκαλούνται να μετάσχουν οι εντός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου ενδιαφερόμενες εποπτικές 



6 
 

αρχές για την εποπτεία του ομίλου και η EIOPA, 

γ) στις ανωτέρω τακτικές συνεδριάσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων για την εποπτεία του ομίλου 

εποπτικών αρχών, συμφωνείται ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και κοινοί επιτόπιοι έλεγχοι.  

Ομοίως, εφ’ όσον η Τράπεζα της Ελλάδος δρα, στην περίπτωση της παρούσης παραγράφου, ως 

ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, συμμετέχει στις αντίστοιχες διαβουλεύσεις με τις λοιπές 

ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και την οιονεί αρχή εποπτείας του ομίλου.   

4. Σε περίπτωση ομίλου, η μητρική επιχείρηση του οποίου είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

επιχείρηση, εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών 

με έδρα εκτός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, ο οποίος δεν υπόκειται σε ισοδύναμη εποπτεία 

σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν.4364/2016 και που σχηματίζει υπο-όμιλο ο οποίος εντάσσεται είτε 

στην περίπτωση (α) είτε στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του ν.4364/2016, 

η εποπτεία της φερεγγυότητας του ως άνω ομίλου εφαρμόζεται στο επίπεδο της τελικής μητρικής 

επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σε περίπτωση που ο ως άνω όμιλος δεν σχηματίζει υπο-όμιλο ο οποίος να εντάσσεται είτε στην 

περίπτωση (α) είτε στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του ν.4364/2016, η 

Τράπεζα της Ελλάδος, μπορεί, δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του ν.4364/2016, να 

απαιτήσει την ίδρυση εταιρείας ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας 

συμμετοχών, που να έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εφαρμόσει τις διατάξεις του 

Τίτλου ΙΙΙ της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ ή το Τρίτο Μέρος του ν.4364/2016 στις ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις του ομίλου του οποίου ηγείται η εν λόγω εταιρεία ασφαλιστικών 

συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών. 

 

Άρθρο 7 

(6η κατευθυντήρια γραμμή) 

Εταιρείες ασφαλιστικών συμμετοχών μικτής δραστηριότητας 

 

Εάν η μητρική επιχείρηση ενός ομίλου είναι εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών μικτής 

δραστηριότητας, ο υπολογισμός της φερεγγυότητας του ομίλου δεν εφαρμόζεται στην ίδια την 

εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών μικτής δραστηριότητας, αλλά σε κάθε τμήμα του ομίλου που 

εντάσσεται σε μία από τις περιπτώσεις (α), (β) ή (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του 

ν.4364/2016.  

 

Άρθρο 8 

(7η κατευθυντήρια γραμμή) 

Εφαρμογή της μεθόδου υπολογισμού 

 

Στον υπολογισμό της φερεγγυότητας ενός ομίλου εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις του ομίλου που 

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της εποπτείας του ομίλου, όπως αυτό έχει καθοριστεί 
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σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, ανεξαρτήτως εάν, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας 

του ομίλου, ο όμιλος εφαρμόζει την μέθοδο 1, ή την μέθοδο 2, ή έναν συνδυασμό και των δύο 

αυτών μεθόδων. 

 

 

Άρθρο 9 

(8η κατευθυντήρια γραμμή) 

Επιλογή της μεθόδου υπολογισμού και αξιολόγησης των συναλλαγών στο εσωτερικό του ομίλου 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας ενός ομίλου, όταν αποφασίζει περί του 

εάν η αποκλειστική εφαρμογή της μεθόδου 1 δεν είναι η ενδεδειγμένη, λαμβάνει υπόψη της,  κατά 

την αξιολόγηση της συνδρομής της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 328 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, την τυχόν ύπαρξη συναλλαγών στο εσωτερικό του ομίλου μεταξύ των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων που τελούν υπό αξιολόγηση για χρήση της μεθόδου αφαίρεσης και 

άθροισης,  και όλων των άλλων οντοτήτων του ομίλου, που συγκαταλέγονται στον υπολογισμό της 

φερεγγυότητας του ομίλου. 

 

Άρθρο 10 

(9η κατευθυντήρια γραμμή) 

Αναλογικό Μερίδιο 

 

1. Στην περίπτωση συνδεδεμένης επιχείρησης, η οποία συνδέεται με άλλη επιχείρηση κατά την 

έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ή κατά την έννοια της 

παραγράφου 7 του άρθρου 32 του ν.4308/2014 (ΦΕΚ  Α΄ 251), η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή 

αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική 

εταιρεία συμμετοχών, καθορίζουν  το αναλογικό μερίδιο που εφαρμόζεται κατά τον υπολογισμό της 

φερεγγυότητας του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του παρόντος άρθρου: 

2.  Το αναλογικό μερίδιο που εφαρμόζεται κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου δεν 

εξαρτάται από την επιλογή της μεθόδου υπολογισμού. 

3. Το αναλογικό μερίδιο που εφαρμόζεται κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου 

ισούται με 100%.  

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του παρόντος, σε περίπτωση που ένας όμιλος επιθυμεί  

να χρησιμοποιεί ποσοστό άλλο από αυτό που καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος, 

υποβάλλει σχετική αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, 

άλλως στην αρχή εποπτείας του ομίλου, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο το ποσοστό που 

αιτείται είναι κατάλληλο. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, 

κατόπιν διαβούλευσης με τις λοιπές ενδιαφερόμενες για την εποπτεία του ομίλου εποπτικές αρχές 

καθώς και με τον ίδιο τον όμιλο, αποφασίζει για την καταλληλότητα του αναλογικού μεριδίου που 
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αιτείται ο όμιλος.  

Ομοίως, εφ’ όσον η Τράπεζα της Ελλάδος δρα, στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου, ως 

ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, συμμετέχει στις αντίστοιχες διαβουλεύσεις με τις λοιπές 

ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, την αρχή εποπτείας του ομίλου και τον ίδιο τον όμιλο.   

5. Κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου σύμφωνα με τη μέθοδο 1, η συμμετέχουσα 

ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή η μικτή 

χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, καθορίζουν το αναλογικό μερίδιο που κατέχουν  στις 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους,  λαμβάνοντας τα ακόλουθα  

α) ποσοστό 100% στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 

335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, εκτός εάν έχει αποφασιστεί διαφορετικά σύμφωνα με το άρθρο 

11 της παρούσας, 

β) το ποσοστό που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών στις 

επιχειρήσεις της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/35, 

γ) την αναλογία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, η συμμετέχουσα 

ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή 

χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, στις επιχειρήσεις της περίπτωσής (ε) της παραγράφου 1 

του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. 

 

Άρθρο 11 

(10η κατευθυντήρια γραμμή) 

Κριτήρια για την αναγνώριση του αναλογικού μεριδίου ελλείμματος φερεγγυότητας θυγατρικής  

 

1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 179 του ν.4364/2016 και προκειμένου να 

αποδειχθεί ότι η ευθύνη μητρικής επιχείρησης που κατέχει μερίδιο του κεφαλαίου μιας 

ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής θυγατρικής επιχείρησης είναι αυστηρά περιορισμένη στο τμήμα 

αυτό του κεφαλαίου, η εν λόγω μητρική επιχείρηση παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον 

δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, άλλως στην αρχή εποπτείας του ομίλου, στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι πληρούνται όλα τα ακόλουθα: 

α) δεν υφίστανται συμφωνίες μεταφοράς κερδών ή ζημιών χρήσης, ούτε παρέχονται κανενός 

είδους εγγυήσεις από τη μητρική προς την θυγατρική, ούτε υφίστανται συμφωνίες διατήρησης 

καθαρής αξίας, ή άλλες συμφωνίες είτε με τη μητρική επιχείρηση  είτε με οποιαδήποτε άλλη 

συνδεδεμένη επιχείρηση του ομίλου, που να προβλέπουν την παροχή χρηματικής ή 

χρηματοδοτικής στήριξης,  

β) η επένδυση στη θυγατρική δεν θεωρείται για τη μητρική επιχείρηση στρατηγική επένδυση,  

γ) η μητρική επιχείρηση δεν αποκομίζει από τη συμμετοχή της στη θυγατρική οποιοδήποτε 

πλεονέκτημα υπό τη μορφή συναλλαγών εντός του ομίλου, όπως δάνεια, συμφωνίες 

αντασφάλισης, ή συμφωνίες παροχής υπηρεσιών,  



9 
 

δ) η θυγατρική δεν αποτελεί βασική συνιστώσα του επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου, ιδίως σε 

επίπεδο προσφοράς προϊόντων, πελατειακής βάσης, ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων, 

διανομής, επενδυτικής στρατηγικής και διαχείρισης επενδύσεων· επιπλέον, δεν δραστηριοποιείται 

με την ίδια επωνυμία, ή το ίδιο εμπορικό σήμα και δεν υφίστανται διασυνδεδεμένες αρμοδιότητες 

στο επίπεδο των μελών της διοίκησης του ομίλου, και 

ε) υφίσταται γραπτή συμφωνία μεταξύ της μητρικής επιχείρησης και της θυγατρικής η οποία, σε 

περίπτωση ελλείμματος φερεγγυότητας, περιορίζει ρητώς τη στήριξη της μητρικής επιχείρησης 

στην εν λόγω θυγατρική στο τμήμα του κεφαλαίου που κατέχει. Επιπλέον, η θυγατρική πρέπει να 

διαθέτει σαφή στρατηγική για την αντιμετώπιση τυχόν ελλειμμάτων φερεγγυότητας, όπως 

εγγυήσεις από μειοψηφούντες μετόχους. 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας ενός ομίλου, δεν επιτρέπει σε μητρική 

επιχείρηση να λαμβάνει υπόψη το αναλογικό μερίδιο ελλείμματος φερεγγυότητας θυγατρικής 

ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, εφόσον η εν λόγω θυγατρική επιχείρηση 

περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του εσωτερικού υποδείγματος που χρησιμοποιεί ο όμιλος 

για τον υπολογισμό της ενοποιημένης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητάς του. 

Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το συνολικό έλλειμμα φερεγγυότητας της εν λόγω 

θυγατρικής 

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα 

ως αρχή εποπτείας του ομίλου, διαβουλεύεται με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και 

με τον ίδιο τον όμιλο, ξεχωριστά για κάθε μία περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του εν λόγω ομίλου.  

Ομοίως, εφ’ όσον η Τράπεζα της Ελλάδος δρα, στην περίπτωση του παρόντος άρθρου, ως 

ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, συμμετέχει στις αντίστοιχες διαβουλεύσεις με τις λοιπές 

ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, την αρχή εποπτείας του ομίλου και τον ίδιο τον όμιλο.   

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, επανεξετάζει την 

απόφασή της ετησίως και σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια της παραγράφου 

1 του παρόντος αίρει την εν λόγω απόφασή της.    

5. Προς τον σκοπό ενημέρωσης των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και επενδυτών, τόσο η 

μητρική όσο και η θυγατρική επιχείρηση γνωστοποιούν τη θετική απόφαση της αρχής εποπτείας 

του ομίλου, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται να λαμβάνεται υπόψη σε αναλογική βάση το 

έλλειμμα φερεγγυότητας της θυγατρικής, ως σημαντική πληροφορία, στην ενότητα περί 

διαχείρισης κεφαλαίων των εκθέσεων για τη φερεγγυότητα και την χρηματοοικονομική κατάσταση 

της θυγατρικής επιχείρησης και του ομίλου. 

6. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, στο πλαίσιο της κατάρτισης των ενοποιημένων δεδομένων με 

τη μέθοδο 1, τα ίδια κεφάλαια και η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας της θυγατρικής 

επιχείρησης λογίζονται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, αντί της πλήρους ενοποίησης.  

7. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, στο πλαίσιο της κατάρτισης των συγκεντρωτικών δεδομένων 

με τη μέθοδο 2, τα ίδια κεφάλαια και η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας της θυγατρικής 

επιχείρησης λογίζονται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, ακόμη και στην περίπτωση 
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ελλείμματος φερεγγυότητας. 

 

Άρθρο 12 

(11η κατευθυντήρια γραμμή) 

Υπολογισμός της φερεγγυότητας του ομίλου σε ειδικές περιπτώσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων  

 

Σε περίπτωση που συνδεδεμένες επιχειρήσεις ενός ομίλου, οι οποίες ανήκουν σε άλλον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, συγκροτούν από μόνες τους όμιλο, ο οποίος υπόκειται σε κεφαλαιακές 

απαιτήσεις σύμφωνα με την νομοθεσία του συγκεκριμένου τομέα, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή 

αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική 

εταιρεία συμμετοχών, εξετάζουν κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου το 

ενδεχόμενο χρήσης των απαιτήσεων φερεγγυότητας του εν λόγω ομίλου,  αντί του αθροίσματος 

των απαιτήσεων κάθε μεμονωμένης επιχείρησης. 

 

 

 

Άρθρο 13 

(12η κατευθυντήρια γραμμή) 

Συνεισφορά θυγατρικής στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου 

 

1. Όταν ακολουθείται η μέθοδος 1 και εφόσον εφαρμόζεται η τυποποιημένη μέθοδος, η 

συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή 

η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών,  υπολογίζουν τη συνεισφορά κάθε θυγατρικής 

επιχείρησης στην ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου, σύμφωνα με το 

Τεχνικό Παράρτημα 1 της παρούσης. 

2. Για ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενδιάμεσες εταιρείες ασφαλιστικών 

συμμετοχών, ή ενδιάμεσες μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών οι οποίες 

ενοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, η συνεισφορά της 

επιμέρους Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας εκάστης επιχείρησης σε ατομικό επίπεδο, 

υπολογίζεται λαμβανομένου υπόψη του αναλογικού μεριδίου, που εφαρμόζεται για τον 

προσδιορισμό των ενοποιημένων δεδομένων. 

3. Σε περίπτωση που η ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου 

υπολογίζεται βάσει εσωτερικού υποδείγματος, η συνεισφορά κάθε θυγατρικής στην ενοποιημένη 

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου, ισούται με το γινόμενο της Κεφαλαιακής 

Απαίτησης Φερεγγυότητας της εν λόγω θυγατρικής επιχειρήσεως σε ατομική βάση, επί του 

ποσοστού των ωφελειών λόγω διαφοροποίησης (diversification effects)  οι οποίες αντιστοιχούν 

στην εν λόγω θυγατρική, υπολογιζόμενες σύμφωνα με το εσωτερικό υπόδειγμα. 

4. Σε περίπτωση που ακολουθείται η μέθοδος 2, η συνεισφορά μιας θυγατρικής στη συνολική 

Κεφαλαιακή Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου ισούται με το αναλογικό μερίδιο της 
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Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας της εν λόγω επιχείρησης σε ατομικό επίπεδο, καθώς με 

τη μέθοδο 2 δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν οφέλη λόγω διαφοροποίησης σε επίπεδο ομίλου. 

 

 

 

Άρθρο 14 

(13η κατευθυντήρια γραμμή) 

Διαθεσιμότητα ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου συνδεδεμένων επιχειρήσεων που δεν είναι 

θυγατρικές 

 

1. Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 

συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, αξιολογεί τη διαθεσιμότητα των 

ιδίων κεφαλαίων της παραγράφου 2 του άρθρου 180 του ν.4364/2016 επί τη βάσει των 

απαιτήσεων του άρθρου 330 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, των συνδεδεμένων ασφαλιστικών και 

αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, των ενδιάμεσων εταιρειών ασφαλιστικών συμμετοχών και των 

ενδιάμεσων μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών, οι οποίες δεν είναι θυγατρικές 

επιχειρήσεις, και ακολούθως καθορίζουν τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαία που δεν είναι διαθέσιμα, 

λαμβάνοντας τουλάχιστον υπόψη: 

α) το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρούσας παραγράφου αναφορικά με τη διαθεσιμότητα 

των ιδίων κεφαλαίων της παραγράφου 2 του άρθρου 180 του  ν.4364/2016, και 

β) τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 180 του  ν.4364/2016. 

2. Επίσης, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 

συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών αξιολογεί τη διαθεσιμότητα των 

ιδίων κεφαλαίων της παραγράφου 2 του άρθρου 180 του ν.4364/2016 επί τη βάσει των 

απαιτήσεων του άρθρου 330 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35   και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

συνδεδεμένες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ενδιάμεσες εταιρείες ασφαλιστικών 

συμμετοχών ή οι ενδιάμεσες μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών έχουν έδρα σε τρίτη 

χώρα και δεν είναι θυγατρικές, όταν τα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων των εν λόγω επιχειρήσεων 

επηρεάζουν ουσιωδώς το ποσό των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, ή τη φερεγγυότητα του ομίλου.  

3. Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 

συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών παρέχει εξηγήσεις στην Τράπεζα 

της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, άλλως στην αρχή εποπτείας του ομίλου, 

αναφορικά με το πώς πραγματοποιήθηκε η εν λόγω αξιολόγηση και ο αντίστοιχος καθορισμός των 

μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων. 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος  ελέγχει, σε στενή συνεργασία με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές 

αρχές, τις αξιολογήσεις του παρόντος άρθρου που έχουν πραγματοποιηθεί από τον όμιλο.  

 

 



12 
 

Άρθρο 15 

(14η κατευθυντήρια γραμμή) 

Χρήση των δικαιωμάτων μειοψηφίας για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας 

του ομίλου  

 

1. Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 

συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών αφαιρεί το ποσό των δικαιωμάτων 

μειοψηφίας κάθε μίας θυγατρικής από τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια του ομίλου με την ακόλουθη 

σειρά: 

α) βήμα 1ο: υπολογίζει το ποσό των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής, το οποίο 

υπερβαίνει τη συνεισφορά της ανωτέρω θυγατρικής στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας 

του ομίλου, 

β) βήμα 2ο : προσδιορίζει το ποσό των μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής, το οποίο 

υπερβαίνει τη συνεισφορά της ανωτέρω θυγατρικής στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας 

του ομίλου και ακολούθως αφαιρεί το ποσό αυτό από τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια που 

υπολογίστηκαν στο βήμα 1ο ανωτέρω,  

γ) βήμα 3ο : υπολογίζει το μέρος των δικαιωμάτων μειοψηφίας, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν 

από τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα που προκύπτει από το βήμα 

2 ανωτέρω με το ποσοστό της μειοψηφίας. 

2. Το τελικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων κάθε μίας ασφαλιστικής επιχείρησης που μπορεί να ληφθεί 

υπόψη στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου ισούται: 

α) με τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής,  

μείον  

β) το μέρος των μη διαθέσιμων ίδιων κεφαλαίων της θυγατρικής που αντιστοιχεί στο ποσό που 

αυτά υπερβαίνουν τη συνεισφορά της ανωτέρω θυγατρικής στην Κεφαλαιακή Απαίτηση 

Φερεγγυότητας του ομίλου,  

μείον  

γ) το αποτέλεσμα του βήματος 3 της παραγράφου 1 του παρόντος. 

 

 

Άρθρο 16 

(15η κατευθυντήρια γραμμή) 

Τρόπος υπολογισμού της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου  σε σχέση με τα 

κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης και τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής αντιστοίχισης  

 

1. Για όλες τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου 

με βάση τη μέθοδο 1 και για τις επιχειρήσεις με έδρα σε τρίτη χώρα το καθεστώς φερεγγυότητας 

της οποίας δεν έχει κριθεί ως ισοδύναμο και οι οποίες περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της 

φερεγγυότητας του ομίλου με βάση τη μέθοδο 2, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 
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συμμετοχών, εφαρμόζουν τις αρχές που διέπουν τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης και τα 

χαρτοφυλάκια προσαρμογής αντιστοίχισης, όπως καθορίζονται στα άρθρα 81 και 217 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.  

2. Για τις επιχειρήσεις με έδρα σε τρίτη χώρα το καθεστώς φερεγγυότητας της οποίας έχει κριθεί 

ως ισοδύναμο και οι οποίες περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου με 

βάση τη μέθοδο 2, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία 

ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών,  αναγνωρίζει 

οποιουσδήποτε περιορισμούς ως προς τη χρήση ή διάθεση στοιχείων ενεργητικού που 

χρησιμοποιούνται για την κάλυψη συγκεκριμένων υποχρεώσεων, οι οποίοι, σύμφωνα με το 

ισοδύναμο καθεστώς της τρίτης χώρας, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα των ιδίων 

κεφαλαίων των εν λόγω επιχειρήσεων να απορροφήσουν ζημιές στη βάση συνεχούς λειτουργίας  

Οι εν λόγω περιορισμοί λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης της διαθεσιμότητας των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου του άρθρου 

13 του παρόντος. 

3. Κατά τον υπολογισμό της ενοποιημένης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου με 

τη μέθοδο 1, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 

συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, δεν απαλείφει από τον εν λόγω 

υπολογισμό τις συναλλαγές εντός του ομίλου, οι οποίες αφορούν συναλλαγές μεταξύ:  

α) στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού που συνδέονται με κάποιο σημαντικό κεφάλαιο κλειστής 

διάρθρωσης ή με κάποιο χαρτοφυλάκιο προσαρμογής αντιστοίχισης και  

β) του υπόλοιπου μέρους των ενοποιημένων δεδομένων.  

Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου που υπολογίζεται βάσει των ενοποιημένων 

δεδομένων ισούται με το άθροισμα των παρακάτω μεγεθών: 

α) της θεωρητικής Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας για κάθε σημαντικό κεφάλαιο κλειστής 

διάρθρωσης και για κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής αντιστοίχισης, που υπολογίζεται και στις 

δύο περιπτώσεις με βάση τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τους, τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν τις συναλλαγές εντός του ομίλου, και 

β) της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου για το υπόλοιπο μέρος των 

ενοποιημένων δεδομένων (τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού όλων 

των μη σημαντικών κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης). Στον υπολογισμό της Κεφαλαιακής 

Απαίτησης Φερεγγυότητας για το υπόλοιπο μέρος των ενοποιημένων δεδομένων, 

περιλαμβάνονται μόνον οι συναλλαγές εντός του ομίλου, οι οποίες αφορούν συναλλαγές μεταξύ 

του υπόλοιπου μέρους των ενοποιημένων δεδομένων και των σημαντικών κεφαλαίων κλειστής 

διάρθρωσης. Οι λοιπές συναλλαγές εντός του ομίλου δεν περιλαμβάνονται στους σχετικούς 

υπολογισμούς, αλλά απαλείφονται. 

4. Σε περίπτωση που ένας όμιλος χρησιμοποιεί εσωτερικό υπόδειγμα για τον υπολογισμό της 

Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου, τότε αναφορικά με τα κεφάλαια κλειστής 

διάρθρωσης εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 14 της παρούσης. 
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5. Τα ενοποιημένα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων του 

ομίλου δεν περιλαμβάνουν τις συναλλαγές εντός του ομίλου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 

του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Ως εκ τούτου, όλες οι συναλλαγές εντός του ομίλου 

που αφορούν συναλλαγές μεταξύ σημαντικών κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και του υπολοίπου 

των ενοποιημένων δεδομένων, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των ιδίων 

κεφαλαίων του ομίλου. 

6. Για κάθε σημαντικό κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης και για κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής 

αντιστοίχισης, που προσδιορίζονται στο πλαίσιο των ενοποιημένων δεδομένων βάσει της μεθόδου 

1, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 

συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπολογίζει τα περιορισμένα 

στοιχεία ιδίων κεφαλαίων με βάση τα ίδια στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κεφαλαίου 

κλειστής διάρθρωσης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της θεωρητικής Κεφαλαιακής 

Απαίτησης Φερεγγυότητας του κεφαλαίου, ή του χαρτοφυλακίου προσαρμογής αντιστοίχισης, 

όπως περιγράφεται ανωτέρω, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών εντός του ομίλου. 

7. Ως εκ τούτου, τα συνολικά περιορισμένα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων εντός του κεφαλαίου κλειστής 

διάρθρωσης, ή του χαρτοφυλακίου προσαρμογής αντιστοίχισης, που πρέπει να αφαιρεθούν από 

το εξισωτικό αποθεματικό του ομίλου, ισούνται με το άθροισμα όλων των σημαντικών 

περιορισμένων στοιχείων ιδίων κεφαλαίων που υπάρχουν σε οποιαδήποτε ασφαλιστική ή 

αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε χώρα εντός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου ή σε 

οποιαδήποτε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε χώρα εκτός του Ενιαίου 

Οικονομικού Χώρου, η οποία εμπίπτει στο πεδίο των ενοποιημένων δεδομένων. 

 

Άρθρο 17 

(16η κατευθυντήρια γραμμή) 

Προσαρμογές που σχετίζονται με μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια για τον υπολογισμό 

ιδίων κεφαλαίων του ομίλου 

 

1. Σε περίπτωση που ακολουθείται η μέθοδος 1, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 

συμμετοχών αφαιρεί το μέρος των ιδίων κεφαλαίων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που δεν είναι 

διαθέσιμο για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου,  από τα 

αντίστοιχα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων και τις αντίστοιχες κατηγορίες (tiers) των ιδίων κεφαλαίων σε 

ενοποιημένη βάση του ομίλου. 

2. H συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 

συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εφαρμόζει τα παρακάτω 

αναφορικά με τον υπολογισμό των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται τόσο για 

την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου, όσο και της ελάχιστης 

ενοποιημένης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου:  

α) τα ίδια κεφάλαια του ομίλου υπολογίζονται βάσει των ενοποιημένων δεδομένων, όπως αυτά 
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καθορίζονται στις περιπτώσεις (α) έως (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/35, μη περιλαμβανομένων των συναλλαγών εντός του ομίλου, 

β) τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ταξινομούνται σε κατηγορίες (tiers), 

γ) τα ίδια κεφάλαια που είναι διαθέσιμα σε επίπεδο ομίλου υπολογίζονται χωρίς να περιλαμβάνουν 

προσαρμογές που γίνονται σε επίπεδο ομίλου, 

δ) τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια υπόκεινται στα ίδια όρια επιλεξιμότητας για την κάλυψη της 

Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας και της ελάχιστης ενοποιημένης Κεφαλαιακής Απαίτησης 

Φερεγγυότητας του ομίλου, με αυτά που εφαρμόζονται στις αντίστοιχες κατηγορίες (tiers) σε 

επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων. 

3. Σε περίπτωση που ακολουθείται η μέθοδος 2, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 

συμμετοχών χρησιμοποιεί το άθροισμα των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, αφού αφαιρέσουν τα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου. 

4. Για αμφότερες τις μεθόδους υπολογισμού (1 και 2), σε περίπτωση που τα μη διαθέσιμα ίδια 

κεφάλαια ταξινομούνται σε περισσότερες από μία κατηγορίες (tiers), η συμμετέχουσα ασφαλιστική 

ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική 

εταιρεία συμμετοχών παρέχει εξηγήσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή 

εποπτείας του ομίλου, άλλως στην αρχή εποπτείας του ομίλου, σχετικά με τη σειρά  που 

ακολουθείται για την αφαίρεση των κεφαλαίων αυτών από τις διάφορες κατηγορίες (tiers). 

 

Άρθρο 18 

(17η κατευθυντήρια γραμμή) 

Διαδικασία εκτίμησης των μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων από την Τράπεζα της Ελλάδος 

ενεργούσα ως αρχή εποπτείας του ομίλου 

 

1. Στην περίπτωση διασυνοριακού ομίλου, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή 

εποπτείας του ομίλου, συζητά την αξιολόγησή της, όσον αφορά στα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια σε 

επίπεδο ομίλου, με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, στο πλαίσιο του κολεγίου 

εποπτικών αρχών, καθώς και με την εν λόγω συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

επιχείρηση, την εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή τη μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 

συμμετοχών. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα ακόλουθα:  

α) η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 

συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εντάσσει στην Τακτική Εποπτική 

Έκθεσή της προς την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, άλλως 

προς την αρχή εποπτείας του ομίλου, την αξιολόγησή της για τα μη διαθέσιμα σε επίπεδο ομίλου 

ίδια κεφάλαια κάθε μίας επιχείρησης που περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του 

ομίλου και παρέχει εξηγήσεις αναφορικά με όλες τις προσαρμογές που έχουν εφαρμοστεί κατά την 

αφαίρεση των εν λόγω μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων, 
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β) η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, διαβουλεύεται με τις 

λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές στο πλαίσιο του κολεγίου εποπτικών αρχών σχετικά με 

την αξιολόγησή της επί των μη διαθεσίμων ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου, και ενημερώνει 

σχετικά τον όμιλο, 

γ) η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, ζητά και λαμβάνει από 

κάθε ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή τη δική της αξιολόγηση σχετικά με την διαθεσιμότητα σε 

επίπεδο ομίλου των ιδίων κεφαλαίων των εποπτευομένων από αυτήν επιχειρήσεων, 

δ) η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, εξετάζει με τις λοιπές 

ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές τυχόν διαφορές μεταξύ εκτιμήσεων που πραγματοποιούνται σε 

επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης και εκτιμήσεων που πραγματοποιούνται σε επίπεδο ομίλου. 

2. Στην περίπτωση ομίλου, του οποίου τόσο η συμμετέχουσα επιχείρηση όσο  και όλες οι 

συνδεδεμένες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν έδρα στην Ελλάδα, η Τράπεζα 

της Ελλάδος ενημερώνει σχετικά με την αξιολόγησή της όσον αφορά στα μη διαθέσιμα ίδια 

κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου τη συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, την 

εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή την μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

α) η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 

συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εντάσσει στην Τακτική Εποπτική 

Έκθεσή της προς την Τράπεζα της Ελλάδος την αξιολόγησή της για τα μη διαθέσιμα σε επίπεδο 

ομίλου ίδια κεφάλαια κάθε μίας επιχείρησης που περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της 

φερεγγυότητας του ομίλου και παρέχει κάθε είδους  εξηγήσεις αναφορικά με όλες τις προσαρμογές 

που έχουν εφαρμοστεί κατά την αφαίρεση των εν λόγω μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων, 

β) η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τον όμιλο, σχετικά με την αξιολόγησή της όσον αφορά στα 

μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου. 

3. Ομοίως, όταν η Τράπεζα της Ελλάδος δρα ως ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, συμμετέχει στις 

διαβουλεύσεις των ανωτέρω αναφερομένων περιπτώσεων, με τις λοιπές εποπτικές αρχές, την 

αρχή εποπτείας του ομίλου και τον ίδιο τον όμιλο.  

 

 

Άρθρο 19 

(18η κατευθυντήρια γραμμή) 

Εξισωτικό αποθεματικό σε επίπεδο ομίλου 

 

Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, 

ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών διασφαλίζει ότι το εξισωτικό αποθεματικό σε 

επίπεδο ομίλου υπολογίζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/35. Ειδικότερα, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία 
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ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών αφαιρεί τα 

ακόλουθα: 

α) την αξία των ιδίων μετοχών που διατηρεί η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 

συμμετοχών, και οι λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου, 

β) τα περιορισμένα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων που υπερβαίνουν τη θεωρητική Κεφαλαιακή 

Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου στην περίπτωση κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης, και 

χαρτοφυλακίων προσαρμογής αντιστοίχισης.  

 

Άρθρο 20 

(19η κατευθυντήρια γραμμή) 

Προσδιορισμός των ενοποιημένων δεδομένων για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας ομίλου 

 

Τα ενοποιημένα δεδομένα υπολογίζονται βάσει των ενοποιημένων λογαριασμών, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν στοιχεία που έχουν αναγνωρισθεί και αποτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες 

αποτίμησης της Φερεγγυότητας ΙΙ και τους κανόνες για τον συνυπολογισμό και την αντιμετώπιση 

των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

 

Άρθρο 21 

(20η κατευθυντήρια γραμμή) 

Προσδιορισμός του νομίσματος για τους σκοπούς του υπολογισμού του συναλλαγματικού 

κινδύνου 

 

Στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον συναλλαγματικό κίνδυνο λαμβάνεται 

υπόψη κάθε τεχνική μείωσης του κινδύνου που πληροί τα κριτήρια που παρατίθενται στα άρθρα 

209 έως 215 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Όταν η ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση 

Φερεγγυότητας του ομίλου υπολογίζεται με βάση την τυποποιημένη μέθοδο, όλες οι επενδύσεις 

που εκφράζονται σε νόμισμα συνδεδεμένο με το νόμισμα των ενοποιημένων λογαριασμών 

λαμβάνονται υπόψη σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 188 του ανωτέρω αναφερόμενου 

Κανονισμού.  

 

Άρθρο 22 

(21η κατευθυντήρια γραμμή) 

Ελάχιστη ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ομίλου (κατώτατο όριο της 

Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου) 

 

Για τον προσδιορισμό της ελάχιστης ενοποιημένης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του 

ομίλου, σε περίπτωση που εφαρμόζεται η μέθοδος 1, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη 

μέθοδο 2, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 
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συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών,  χρησιμοποιούν τις ακόλουθες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις: 

α) για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα εντός του Ενιαίου Οικονομικού 

Χώρου  που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της μεθόδου 1, τις επιμέρους Ελάχιστες 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις, 

β) για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε τρίτες χώρες, που 

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της μεθόδου 1, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε απόφασης 

περί ισοδυναμίας, τις τοπικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, βάσει των οποίων μπορεί να ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών,  σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. 

 

Άρθρο 23 

(22η κατευθυντήρια γραμμή) 

Μη συμμόρφωση προς την ελάχιστη ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ομίλου 

 

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται η μέθοδος 1, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2, 

όταν δεν πληρείται πλέον η ελάχιστη ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ομίλου, ή 

όταν υπάρχει κίνδυνος μη συμμόρφωσης εντός των επόμενων τριών μηνών, εφαρμόζονται, 

αναλόγως, οι διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4364/2016.  

 

Άρθρο 24 

(23η κατευθυντήρια γραμμή) 

Αντιμετώπιση των ειδικών κινδύνων σε επίπεδο ομίλου 

 

1. Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 

συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, υπολογίζει την Κεφαλαιακή 

Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των σημαντικών ειδικών, σε 

επίπεδο ομίλου, κινδύνων που είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν και οι οποίοι μπορούν να 

επηρεάσουν τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου. Εάν οι ειδικοί, σε 

επίπεδο ομίλου, κίνδυνοι είναι σημαντικοί, ο όμιλος θα πρέπει να εξετάσει την υποβολή αίτηση 

χρήσης ειδικών παραμέτρων σε επίπεδο ομίλου, ή μερικού εσωτερικού υποδείγματος για τον 

υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας που αντιστοιχεί στους εν λόγω ειδικούς, 

σε επίπεδο ομίλου, κινδύνους. 

2. Ως ειδικοί, σε επίπεδο ομίλου, κίνδυνοι προσδιορίζονται οι ακόλουθοι: 

α) οι κίνδυνοι που υφίστανται μεν και σε επίπεδο ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης σε 

ατομικό επίπεδο, αλλά έχουν σημαντικά διαφορετικό αντίκτυπο (λειτουργούν με διαφορετικό 

τρόπο) σε επίπεδο ομίλου, ή 

β) οι κίνδυνοι που υφίστανται μόνο σε επίπεδο ομίλου. 

3. Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου αναφορικά με τους ειδικούς, σε επίπεδο 
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ομίλου, κινδύνους που είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν, υπολογίζεται ως ακολούθως: 

α) με την εφαρμογή διαφορετικής βαθμονόμησης (calibration) των παραμέτρων στις σχετικές 

ενότητες ή υποενότητες κινδύνου  από εκείνη που χρησιμοποιείται σε επίπεδο ασφαλιστικής ή 

αντασφαλιστικής επιχείρησης σε ατομικό επίπεδο, ή με την εφαρμογή κατάλληλων σεναρίων, 

αναφορικά με τους κινδύνους της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 της παρούσας, 

β) με την εφαρμογή κατάλληλων σεναρίων, αναφορικά με τους κινδύνους της περίπτωσης (β) της 

παραγράφου 2 της παρούσας, 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, κατόπιν διαβούλευσης με 

τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετης 

κεφαλαιακής απαίτησης στον όμιλο, σύμφωνα με τα άρθρα 190 και 191 παράγραφος 6 του 

ν.4364/2016, σε περίπτωση που ο όμιλος δεν είναι σε θέση να απεικονίσει το προφίλ κινδύνου 

στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας αυτού, λόγω των ειδικών κινδύνων που υφίστανται σε 

επίπεδο ομίλου, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Ομοίως, η Τράπεζα της Ελλάδος όταν ενεργεί ως 

ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, διαβουλεύεται με τις λοιπές εποπτικές αρχές και την αρχή 

εποπτείας του ομίλου για τη δυνατότητα επιβολής πρόσθετης κεφαλαιακής απαιτήσεως κατά τα 

ανωτέρω αντιστοίχως.  

 

Άρθρο 25 

(24η κατευθυντήρια γραμμή) 

Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση λόγω απόκλισης του προφίλ κινδύνου, σε περίπτωση εφαρμογής 

της μεθόδου 1 

 

Σε περίπτωση που σε μια συνδεδεμένη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ενός ομίλου, η 

οποία ενοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο 1, έχει επιβληθεί πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση 

φερεγγυότητας λόγω απόκλισης του προφίλ κινδύνου της από τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται 

ο υπολογισμός της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα 

ως αρχή εποπτείας του ομίλου, αξιολογεί κατά πόσον το προφίλ κινδύνου σε επίπεδο ομίλου 

αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται η Κεφαλαιακή Απαίτηση 

Φερεγγυότητας, όπως υπολογίζεται με την τυποποιημένη μέθοδο, ή με εσωτερικό υπόδειγμα, και 

εξετάζει την ανάγκη επιβολής στον όμιλο πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης.   

 

Άρθρο 26 

(25η κατευθυντήρια γραμμή) 

Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση λόγω απόκλισης του συστήματος διακυβέρνησης σε περίπτωση 

εφαρμογής της μεθόδου 1 

 

Σε περίπτωση που σε μια συνδεδεμένη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ενός ομίλου, η 

οποία ενοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο 1, έχει επιβληθεί πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση 
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φερεγγυότητας λόγω απόκλισης του συστήματος διακυβέρνησης από τις διατάξεις της Ενότητας 2 

του Κεφαλαίου Δ του Πρώτου Μέρους του ν.4364/2016, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως 

αρχή εποπτείας του ομίλου, αξιολογεί τη σημαντικότητα της απόκλισης από τις απαιτήσεις των 

άρθρων 30 έως 37 του ν.4364/2016 και εξετάζει την ανάγκη επιβολής στον όμιλο πρόσθετης 

κεφαλαιακής απαίτησης.   

 

 

 

 

Άρθρο 27 

(26η κατευθυντήρια γραμμή) 

Αξιολόγηση της απόκλισης σε ατομικό επίπεδο, σε περίπτωση εντοπισμού σημαντικής απόκλισης 

σε επίπεδο ομίλου 

 

1. Όταν, αναφορικά με έναν όμιλο ο οποίος διαθέτει συνδεδεμένες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές 

επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα, εντοπίζεται σημαντική απόκλιση, είτε του προφίλ κινδύνου είτε 

του συστήματος διακυβέρνησης, σε επίπεδο ομίλου, η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί κατά 

πόσον η εν λόγω απόκλιση απορρέει από το προφίλ κινδύνου, ή από το σύστημα διακυβέρνησης 

εποπτευομένης από αυτήν συνδεδεμένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης. 

2. Σε αυτήν την περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί πόσο σημαντική είναι η απόκλιση 

από το προφίλ κινδύνου, ή από τις απαιτήσεις του συστήματος διακυβέρνησης, και εξετάζει την 

ανάγκη επιβολής πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης στο επίπεδο της συνδεδεμένης επιχείρησης 

του ομίλου. 

 

 

Άρθρο 28 

(27η κατευθυντήρια γραμμή) 

Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση σε περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου 2 

 

Όταν το σύνολο ή μέρος της Κεφαλαιακών Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου υπολογίζεται με 

τη μέθοδο 2, κάθε πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση λόγω απόκλισης στο προφίλ κινδύνου, η οποία 

επιβάλλεται σε συνδεδεμένη επιχείρηση που περιλαμβάνεται στην μέθοδο 2, προστίθεται στην 

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας επί τη βάσει του αναλογικού μεριδίου όπως καθορίζεται 

στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 179 του ν.4364/2016.  
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Άρθρο 29 
 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016. 
 
Η παρούσα Πράξη και το Τεχνικό Παράρτημα 1 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτης να 
δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας 
της Ελλάδος. 
 
 

    Ο Υποδιοικητής             Ο Υποδιοικητής    Ο Διοικητής 

Θεόδωρος Μητράκος                       Ιωάννης Μουρμούρας                  Ιωάννης Στουρνάρας 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
Αθήνα, 16.2.2016 
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 
Η Διευθύντρια 
 
 

[υπογεγραμμένο] 
Ιωάννα Σεληνιωτάκη 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Υπολογισμός της συνεισφοράς της θυγατρικής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην 

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας («SCR») του ομίλου (άρθρα 13, 15 και 16 της παρούσας)  

Contrj = SCRj  x   SCRdiversified/Σi  SCRisolo  

Όπου: 

- SCRj : η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας σε ατομικό επίπεδο για την επιχείρηση j , 

- SCRdiversified : η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας που υπολογίζεται σύμφωνα με 

την περίπτωση (α) του άρθρου 336 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/35,  

- SCRisolo : η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας σε ατομικό επίπεδο για τη 

συμμετέχουσα επιχείρηση και κάθε συνδεδεμένη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

επιχείρηση, ή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται 

στον υπολογισμό της SCRdiversified, 

- ο λόγος SCRdiversified/Σi  SCRisolo  αναπαριστά την αναλογική προσαρμογή συνεπεία 

της αναγνώρισης αποτελεσμάτων διαφοροποίησης σε επίπεδο ομίλου. 

Για επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα στοιχεία με αναλογική ενοποίηση, 

σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/35, στον ανωτέρω υπολογισμό περιλαμβάνεται μόνο το αναλογικό μερίδιο της Κεφαλαιακής 

Απαίτησης Φερεγγυότητας των επιχειρήσεων σε ατομικό επίπεδο. 

 

    Ο Υποδιοικητής             Ο Υποδιοικητής    Ο Διοικητής 

Θεόδωρος Μητράκος                       Ιωάννης Μουρμούρας                  Ιωάννης Στουρνάρας 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
Αθήνα, 16.2.2016 
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 
Η Διευθύντρια 
 
 

[υπογεγραμμένο] 
Ιωάννα Σεληνιωτάκη 
 

 

 

 

 

  


