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ΠΡΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 
Καθένα Συμβαλλόμενο - Λήπτη της Ασφάλισης Ατομικών ή Ομαδικών 
Συμβολαίων της Ασφαλιστικής Εταιρίας International Life Α.Ε.Α.Ζ. 
 
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Συμβαλλόμενου – Λήπτη της Ασφάλισης 
 

Διεύθυνση Επικοινωνίας 
 
 
 
 
 
 

20 Ιουλίου 2016 
 

ΘΕΜΑ : Οδηγίες προς όλους τους Συμβαλλόμενους των Ατομικών και των 
Ομαδικών Συμβολαίων της International Life ΑΕΑΖ. 

 
 
Αξιότιμε/η Συμβαλλόμενε/η 
 
Η 178/2/10.2.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 
Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) με τοποθέτησε ως 
Ασφαλιστικό Διαχειριστή στην International Life ΑΕΑΖ και με εξουσιοδότησε να 
αναζητήσω ανάδοχο ασφαλιστική επιχείρηση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2016 
για την μεταφορά όλου του σε ισχύ ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της International 
Life ΑΕΑΖ. 
 
Επειδή η επιδιωκόμενη μεταφορά δεν τελεσφόρησε ακολούθησε η 
185/1/12.05.2016 απόφαση της ΕΠΑΘ της ΤτΕ, η οποία ορίζει το τμήμα των 
ατομικών συμβολαίων της International Life Α.Ε.Α.Ζ. το οποίο όφειλα, ως 
συμπράττων Ασφαλιστικός Διαχειριστής της International Life ΑΕΑΖ και σε 
συνεργασία με το ΔΣ της, να μεριμνήσω έτσι ώστε να μεταβιβαστεί σε άλλη 
Ασφαλιστική Εταιρία. 
 
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ ήταν, για μια ακόμη φορά, η μοναδική ασφαλιστική εταιρία η 
οποία ανταποκρίθηκε θετικά στη γραπτή μου πρόσκληση, με αποτέλεσμα την 
έκδοση της 189/2/17.06.2016 απόφασης της ΕΠΑΘ της ΤτΕ και μέσω αυτής, την 
ανακοίνωση της κατ΄ αρχήν συμφωνίας με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ. 
 
Οι αριθμοί των ατομικών συμβολαίων με 31/05/2016 , τα οποία πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις της παραπάνω αναφερόμενης μεταβίβασής τους στην ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΕΕΓΑ έχουν συμπεριληφθεί στον «Πίνακα Μεταβιβαζόμενων Ατομικών 
Συμβολαίων» ο οποίος έχει αναρτηθεί με τον τίτλο αυτόν σε εμφανές σημείο της 
ιστοσελίδας της Ασφαλιστικής Εταιρίας International Life ΑΕΑΖ 
(http://www.inlife.com.gr), μαζί με τις σχετικές Πληροφορίες – Σημειώσεις. 
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Βάσει των παραπάνω αναφερόμενων ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες, οι 
οποίες ενδιαφέρουν κυρίως τους Συμβαλλόμενους με συμβόλαια που δεν 
περιλαμβάνονται σε εκείνα που θα μεταβιβαστούν τελικά στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 
την 31/07/2016. 
 

Α. Ατομικά Συμβόλαια μεταβιβαζόμενα στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 
 
Παρακαλούνται οι Συμβαλλόμενοι αυτοί να εξοφλήσουν τυχόν ανείσπρακτη δόση 
ασφαλίστρων των ατομικών τους συμβολαίων το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 
29/07/2016, έτσι ώστε να διευκολυνθεί όσο είναι δυνατό το έργο των στελεχών 
των Ασφαλιστικών Εταιριών International Life ΑΕΑΖ και ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ για τη 
μεταβίβαση των συμβολαίων αυτών. 
 
Ο κάθε «Διαμεσολαβών»  δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό των Δικτύων 
Πωλήσεων της International Life ΑΕΑΖ το οποίο συνεχίζει να σας εξυπηρετεί μέχρι 
σήμερα για τις ασφαλιστικές σας ανάγκες, θα πρέπει να έχει ήδη επικοινωνήσει με 
την Ασφαλιστική Εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, για να είναι σε θέση να συνεχίσει να 
συμβάλλει στην ασφαλιστική σας εξυπηρέτηση και μετά την ολοκλήρωση της 
μεταβίβασης του ατομικού σας συμβολαίου (31/07/2016). 
 

Β. Ατομικά Συμβόλαια μη μεταβιβαζόμενα στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 
 
Παρακαλούνται οι Συμβαλλόμενοι, με τη βοήθεια του «Διαμεσολαβούντος» τους, 
να εξετάσουν σε ποια από τις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες κατατάσσεται 
κάθε ατομικό συμβόλαιό τους. 
 
1η κατηγορία : Ατομικά συμβόλαια με Αξία Εξαγοράς 
 
Πρόκειται για ατομικά συμβόλαια για τα οποία εάν ζητηθεί η εξαγορά τους το 
αργότερο μέχρι την 31/07/2016, οι Συμβαλλόμενοι αυτής της κατηγορίας θα 
δικαιούνται να εισπράξουν ποσό, σύμφωνα με τους όρους του αντίστοιχου 
συμβολαίου. 
 
Παρακαλούνται οι Συμβαλλόμενοι αυτής της κατηγορίας να συνεργαστούν με τον 
«Διαμεσολαβούντα» τους, έτσι ώστε : 
 
α. Όσοι Συμβαλλόμενοι δεν ενδιαφέρονται για τη συνέχιση της ασφαλιστικής 

προστασίας των ασφαλισμένων ανά ατομικό συμβόλαιο, να καταθέσουν στα 
Κεντρικά Γραφεία της International Life ΑΕΑΖ ενυπόγραφο αίτημα εξαγοράς, 
αναφέροντας όλα τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 
ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας), τον ή τους αριθμούς των 
ατομικών συμβολαίων για τα οποία ζητούν την εξαγορά τους και με θεώρηση 
του γνησίου της υπογραφής τους είτε από κάποιο ΚΕΠ είτε από Αστυνομικό 
Τμήμα. 

 
Μόλις το αίτημα αυτό παραληφθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Ασφαλιστικής 
Εταιρίας, θα πάρει αριθμό προτεραιότητας και η International Life ΑΕΑΖ θα 
αρχίσει να καταβάλει τα ανάλογα ποσά εξαγορών μετά την 16η Σεπτεμβρίου 
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2016, λόγω των χρονικών περιορισμών που επιβάλλονται από τις παραπάνω 
αναφερόμενες αποφάσεις της ΕΠΑΘ της ΤτΕ. 

 
β. Όσοι Συμβαλλόμενοι ενδιαφέρονται για τη συνέχιση της ασφαλιστικής 

προστασίας των ασφαλισμένων ανά ατομικό συμβόλαιο, αφενός μεν θα πρέπει 
να προβούν σε όσα προτείνω στην παραπάνω παράγραφο α, αφετέρου θα 
πρέπει να συνεργαστούν με τον «Διαμεσολαβούντα» τους, έτσι ώστε αυτός να 
τους εξασφαλίσει το ταχύτερο δυνατόν ασφαλιστική προστασία από 
Ασφαλιστική Εταιρία της δικής τους επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τρέχουσες ασφαλιστικές ανάγκες των ατόμων που θέλουν να σφαλίσουν και την 
τρέχουσα αλλά και μελλοντική οικονομική ευχέρεια του φυσικού ή νομικού 
προσώπου που θα πληρώνει τα ασφάλιστρά τους (Συμβαλλόμενος). 

 
2η κατηγορία : Ατομικά συμβόλαια χωρίς Αξία Εξαγοράς 
 
Πρόκειται για ατομικά συμβόλαια των οποίων οι όροι δεν προβλέπουν καταβολή 
ποσού ως εξαγορά, λαμβανομένων υπόψη και των εν τω μεταξύ καταβληθέντων 
ασφαλίστρων ανά ατομικό συμβόλαιο. 
 
Παρακαλούνται οι Συμβαλλόμενοι αυτής της κατηγορίας που ενδιαφέρονται για την 
συνέχιση της ασφαλιστικής προστασίας των ασφαλισμένων ανά ατομικό 
συμβόλαιο να συνεργαστούν με τον «Διαμεσολαβούντα» τους, έτσι ώστε αυτός να 
τους εξασφαλίσει το ταχύτερο δυνατόν ασφαλιστική προστασία από Ασφαλιστική 
Εταιρία της δικής τους επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ασφαλιστικές 
ανάγκες των ατόμων που θέλουν να ασφαλίσουν και την τρέχουσα αλλά και 
μελλοντική οικονομική ευχέρεια του φυσικού ή νομικού προσώπου που θα 
πληρώνει τα ασφάλιστρά τους (Συμβαλλόμενος). 
 
Ειδικά γι΄ αυτή την κατηγορία ατομικών συμβολαίων συνεχίζονται οι συζητήσεις με 
τη Διοίκηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ για εξεύρεση κατάλληλης λύσης, η οποία θα 
διευκολύνει κατά το δυνατόν την ασφάλιση των αντίστοιχων ατόμων, χωρίς 
ταυτόχρονα να διακυβευθούν τα συμφέροντα των ήδη Ασφαλισμένων της, των 
Συμβαλλομένων της, των Υπαλλήλων και των Στελεχών της, των Δικτύων 
Πωλήσεων που συνεργάζονται μαζί της και των Μετόχων της. 
 
Ελπίζω μέχρι τη Δευτέρα, 01/08/2016 να έχει βρεθεί ικανοποιητική  λύση για όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, την οποία θα σας τη γνωστοποιήσουμε το ταχύτερο 
δυνατόν και μέσω του «Διαμεσολαβούντος» σας. 
 

Γ. Ομαδικά Συμβόλαια 
 
Παρακαλούνται οι Συμβαλλόμενοι, με την βοήθεια του «Διαμεσολαβούντος» τους, 
να εξετάσουν σε ποια από τις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες κατατάσσεται 
καθένα Ομαδικό Συμβόλαιό τους. 
 
1η κατηγορία : Ομαδικά Συμβόλαια Αποταμιευτικού/Συνταξιοδοτικού/DAF 

τύπου 
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Παρακαλούνται οι αντίστοιχοι Συμβαλλόμενοι να συνεργαστούν με τον 
«Διαμεσολαβούντα» τους, έτσι ώστε : 
 
α. Να καταθέσουν στα Κεντρικά Γραφεία της International Life ΑΕΑΖ ενυπόγραφο 

αίτημα ακύρωσης του Ομαδικού Συμβολαίου και διανομή του αποθέματός του 
υπέρ των ασφαλισμένων σ΄ αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν κεκτημένα 
δικαιώματα πρώην ασφαλισμένων. 

 
β. Στο ενυπόγραφο αίτημά τους πρέπει να αναφέρουν την πλήρη επωνυμία τους 

ως Συμβαλλόμενοι, όπως αυτή η επωνυμία αναφέρεται στην 1η σελίδα του 
Ομαδικού τους Συμβολαίου, τα προσωπικά στοιχεία του 
εκπροσώπου/στελέχους τους, το οποίο έχουν κατάλληλα εξουσιοδοτήσει για 
την υπογραφή του αιτήματος (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα και ΑΔΤ) 
καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τα ΑΦΜ των ασφαλισμένων που θα 
εισπράξουν το ποσό που θα τους αναλογεί από το απόθεμα του Ομαδικού 
Συμβολαίου. 

 
γ. Μόλις το αίτημα αυτό παραληφθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Ασφαλιστικής 

Εταιρίας, θα πάρει αριθμό προτεραιότητας, μια και η International Life ΑΕΑΖ θα 
αρχίσει να καταβάλει τα ανάλογα ποσά από την 16η Σεπτεμβρίου 2016, λόγω 
των χρονικών περιορισμών που επιβάλλονται από τις παραπάνω 
αναφερόμενες αποφάσεις της ΕΠΑΘ της ΤτΕ. 

 
δ. Όσοι Συμβαλλόμενοι επιθυμούν έκδοση ενός αντίστοιχου Ομαδικού Συμβολαίου 

από άλλη ασφαλιστική εταιρία παρακαλούνται να συνεννοηθούν κατάλληλα με 
τον «Διαμεσολαβούντα» τους 

 
2η κατηγορία : Υπόλοιπα Ομαδικά Συμβόλαια 
 
Παρακαλούνται οι αντίστοιχοι Συμβαλλόμενοι να συνεργαστούν με τον 
«Διαμεσολαβούντα» τους, έτσι ώστε : 
 
α. Ο «Διαμεσολαβών» να μεριμνήσει για λογαριασμό τους και να τους παραδώσει 

το ταχύτερο δυνατόν προσφορά για όσο το δυνατόν παρόμοιο Ομαδικό 
Συμβόλαιο με εκείνο που ισχύει στην International Life ΑΕΑΖ από Ασφαλιστική 
Εταιρία της δικής τους επιλογής. 

 
β. Μόλις εξασφαλίσουν την ασφαλιστική προστασία των ασφαλισμένων, 

αποδεχόμενοι το νέο Ομαδικό Συμβόλαιο μέσω εξόφλησης της 1ης δόσης των 
ασφαλίστρων του, να ζητήσουν την ακύρωση του Ομαδικού Συμβολαίου της 
International Life ΑΕΑΖ. 

 
γ. Για την ακύρωση οφείλουν να καταθέσουν στα Κεντρικά Γραφεία της 

International Life ΑΕΑΖ ενυπόγραφο αίτημα ακύρωσης στο οποίο πρέπει να 
αναφέρουν την πλήρη επωνυμία τους ως Συμβαλλόμενοι, όπως αυτή η 
επωνυμία αναφέρεται στην 1η σελίδα του Ομαδικού τους Συμβολαίου, τα 
προσωπικά στοιχεία του εκπροσώπου/στελέχους τους, το οποίο έχουν 
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κατάλληλα εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή του αιτήματος (ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο, ιδιότητα και ΑΔΤ). 

 
δ. Αν μέχρι την ημερομηνία ακύρωσης του Ομαδικού Συμβολαίου της International 

Life ΑΕΑΖ της οφείλονται ασφάλιστρα, πρέπει να πληρωθούν, γιατί διαφορετικά 
οι δικαιούχοι αντίστοιχων αποζημιώσεων δεν θα τις εισπράξουν. 

 
Επειδή θα μου είναι πρακτικά αδύνατον να απαντήσω σε τηλεφωνικές κλήσεις, αν 
έχετε απορίες τις οποίες δεν μπορεί να σας λύσει ο «Διαμεσολαβών» σας, 
παρακαλώ να στείλτε σχετικό email στο jperisteris@inlife.gr. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
 
Γιάννης Περιστέρης 
Ασφαλιστικός Διαχειριστής 
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