
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών 

 

Επεξηγηματικό Σημείωμα σε σχέση με τον Κλάδο VII ασφάλισης ζωής 

 
1. Ο Κλάδος VII σύμφωνα με το άρθρο 4(5)(β), υποπαράγραφος (iii) και (iv) των περί 

Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων 

Νόμων  σημαίνει τον Κλάδο που αφορά τη σύναψη και εκτέλεση ασφαλιστικών 

συμβάσεων: 

(α) σε σχέση με τη διαχείριση συλλογικών κεφαλαίων συνταξιοδότησης που 

περιλαμβάνουν τη διαχείριση των τοποθετημένων κεφαλαίων και ιδίως των 

στοιχείων του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν τα αποθεματικά οργανισμών 

οι οποίοι καταβάλλουν παροχές σε περίπτωση θανάτου, επιβίωσης, διακοπής 

ή σε περίπτωση διακοπής ή μείωσης των δραστηριοτήτων, και 

(β) του τύπου που αναφέρεται στην περίπτωση (α) όταν αυτές συνοδεύονται από 

εγγύηση ασφάλισης που καλύπτει είτε τη διατήρηση του κεφαλαίου είτε την 

εξυπηρέτησης του με ελάχιστο τόκο. 

 
2. Η ασφαλιστική σύμβαση («συμβόλαιο») προσφέρεται μόνο σε ομαδική βάση με ένα 

συμβαλλόμενο και πολλούς δικαιούχους («μέλη»). Τα μέλη σχετίζονται μεταξύ τους 

επαγγελματικά, είτε ως υπάλληλοι σε μια επιχείρηση/οργανισμό, είτε ως 

συνέταιροι/εργοδότες σε μια επιχείρηση/οργανισμό, είτε ως μέλη σε ένα 

επαγγελματικό σύνδεσμο.  

 
3. Ο συμβαλλόμενος που είναι και ο ιδιοκτήτης του συμβολαίου είναι είτε ο εργοδότης 

ως η χρηματοδοτούσα επιχείρηση, αν η ασφάλιση αφορά υπαλλήλους, είτε ο 

Πρόεδρος της επιτροπής/συμβουλίου ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 

αυτής/αυτού, αν η ασφάλιση αφορά μια ομάδα συνεταίρων/εργοδοτών σε 

επιχείρηση/οργανισμό ή τα μέλη ενός επαγγελματικού συνδέσμου.  

 
4.  Η ιδιοκτησία ενός συμβολαίου που ανήκει στον κλάδο VII είναι πάντοτε προς όφελος 

των μελών, με την έννοια ότι ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται να εισπράξει στο όνομα του 
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ή για δικό του όφελος οποιοδήποτε ποσό από το συμβόλαιο.  Η ασφαλιστική 

επιχείρηση είναι υπόχρεα να δίνει κατά την ένταξη των ατόμων αυτών στο σχέδιο 

ένα πιστοποιητικό συμμετέχοντος/μέλους στον κάθε ένα ξεχωριστά, και σε αυτό 

πρέπει να περιέχονται όλες οι βασικές πληροφορίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις, 

καθώς και αντίγραφο του συμβολαίου.  

  
5. Η ασφαλιστική επιχείρηση, σύμφωνα και με τις Οδηγίες του Εφόρου Ασφαλίσεων 

σχετικά με την είσπραξη και απόδοση ασφαλίστρων, οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα 

τον ιδιοκτήτη για τη μη πληρωμή του ασφαλίστρου. Λόγω της φύσης του 

συμβολαίου (αφορά ομαδικό ασφαλιστήριο και συνταξιοδοτικά ωφελήματα) σε 

περίπτωση μη καταβολής ή καθυστέρησης πληρωμής οποιασδήποτε  

συνεισφοράς, ενημερώνει άμεσα, και το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία 

της μη καταβολής των ασφαλίστρων τον ιδιοκτήτη, και το αργότερο μέσα σε δύο 

μήνες τα μέλη και οποιοδήποτε άλλο μέρος προνοεί η συλλογική 

σύμβαση/επαγγελματική συμφωνία ή το καταστατικό που αναφέρεται πιο κάτω, για 

την παράλειψη καθώς και για όλα τα νομικά μέτρα που είναι στη διάθεση τους για 

προστασία των δικαιωμάτων τους. Σε περίπτωση δε που το συμβόλαιο είναι προϊόν 

μεταφοράς από Ταμείο Προνοίας σε Σχέδιο Ασφαλιστικής Επιχείρησης σύμφωνα 

με την Οδηγία 2 του 2021 (Κ.Δ.Π.:326/2021) του Εφόρου ΙΕΣΠ, σε περίπτωση 

παράλειψης πληρωμής εισφορών τότε η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει και 

τον Έφορο Ασφαλίσεων.   

  
6. Το συμβόλαιο προνοεί ότι η πληρωμή ωφελημάτων γίνεται μόνον σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, δηλαδή αφυπηρέτηση, θάνατο, ανικανότητα ή τερματισμό 

απασχόλησης, καθώς και στην περίπτωση τερματισμού της λειτουργίας της 

χρηματοδοτούσας επιχείρησης.   

 
7.  Το συμβόλαιο συνδέεται με μια «συμφωνία», η οποία μπορεί να είναι είτε μια 

συλλογική σύμβαση/επαγγελματική συμφωνία, αν αφορά υπαλλήλους ή 

συνεταίρους / εργοδότες, είτε ένα καταστατικό, αν αφορά μέλη επαγγελματικού 

συνδέσμου, στην οποία υπάρχει πρόνοια για παροχή συνταξιοδοτικών 

ωφελημάτων. Η συμφωνία ενσωματώνεται στο συμβόλαιο ως παράρτημα του, και 

σε περίπτωση αλλαγής της ενημερώνεται άμεσα η ασφαλιστική επιχείρηση που 

κάνει σχετικές τροποποιήσεις στο εν λόγω παράρτημα και ενημερώνει σχετικά τα 

μέλη. 
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8. Σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνονται: 

• Οι όροι και τα δικαιώματα ένταξης/συμμετοχής των μελών στο συμβόλαιο και τις 

συνθήκες υπό τις οποίες παύουν να είναι μέλη και λήπτες των συνταξιοδοτικών 

ωφελημάτων τους.   

• Το ύψος του ποσού ή ποσοστού, η συχνότητα και ο τρόπος υπολογισμού των 

συνεισφορών των μελών καθώς και του εργοδότη όπου ισχύει, καθώς και ποιος 

έχει την ευθύνη καταβολής των ασφαλίστρων. 

• Η ελάχιστη ηλικία ή/και έτη συμμετοχής για την κανονική 

αφυπηρέτηση/αποχώρηση και τα δικαιώματα/ωφελήματα σε περίπτωση 

πρόωρης αφυπηρέτησης, τερματισμού απασχόλησης ή παύσης συμμετοχής ή 

σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας.  

• Η περίοδος και η μέθοδος πληρωμής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, η 

οποία δύναται να είναι με εφάπαξ πληρωμή, ή με δόσεις, ή υπό την μορφή 

προσόδου, ή συνδυασμός.   

• Τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων δύναται η παραχώρηση 

δανείων ή προσωρινών ρευστοποιήσεων με σκοπό την κάλυψη 

προκαθορισμένων αναγκών, το επιτρεπόμενο όριο τους επί της αξίας των 

ατομικών συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των μελών, καθώς τυχόν χρεώσεις 

τόκων ή/και χρεώσεις διαχείρισης, όσο και τους όρους για την αποπληρωμή 

(διάρκεια, συχνότητα δόσεων, κλπ) αυτών των ποσών. Αναφορικά με τον 

καθορισμό των πιο πάνω, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διατάξεις των περί 

των Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παροχών Κανονισμών του 2014 

(Κ.Δ.Π.204/2014). 

• Αναφορές στο δικαίωμα των μελών σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης καθυστερεί 

ή παραλείπει να πληρώνει τις εισφορές να λαμβάνουν όλα τα νομικά μέτρα 

εναντίον του, τα οποία έχουν προς το σκοπό αυτό στη διάθεση τους για 

προστασία των δικαιωμάτων τους, τόσο για αθέτηση των όρων εργοδότησης 

τους όσο και για αθέτηση των όρων του συμβολαίου.  

• Αναφορά σε τυχόν νομοθεσίες στις οποίες υπόκειται ή και οι οποίες επηρεάζουν 

τις πρόνοιες της συμφωνίας, π.χ. εργατικές και κοινωνικές νομοθεσίες, 

νομοθεσίες για τις υποχρεώσεις εργοδοτών σε περίπτωση που παρέχουν 

συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό σχέδιο, νομοθεσίες για την ίση μεταχείριση 

αντρών και γυναικών, κλπ. 
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9.  Το συμβόλαιο δεν παρέχει οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη για θάνατο, 

ανικανότητα κ.λ.π. προς τα μέλη, και έτσι η ασφαλιστική επιχείρηση δεν 

αναλαμβάνει κανέναν ασφαλιστικό κίνδυνο.  Ως εκ τούτου, για να εκδοθεί το 

συμβόλαιο δεν χρειάζεται απόδειξη ασφαλισιμότητας των μελών.  Σε περίπτωση 

που η συμφωνία προνοεί, πέραν από την παροχή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, 

και την παροχή καλύψεων έναντι τέτοιων κινδύνων, οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να 

καλύπτονται με ένα ξεχωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο θα εμπίπτει σε 

άλλους Κλάδους ασφάλισης, αναλόγως των καλύψεων. 

 
10.  Παρά την απουσία ασφαλιστικής κάλυψης, οι εισφορές και οι πληρωμές των 

ωφελημάτων, τα οποία σχετίζονται με συμβόλαια του Κλάδου VII, παρουσιάζονται 

στον λογαριασμό εσόδων και σε όλες τις εποπτικές αναφορές / λογαριασμούς της 

ασφαλιστικής επιχείρησης, με τον ίδιο τρόπο που παρουσιάζονται τα ασφάλιστρα 

και οι απαιτήσεις, τα οποία αφορούν συμβόλαια του Κλάδου Ζωής.   

 
11.  Το συμβόλαιο είναι συνδεδεμένο με εσωτερικό επενδυτικό ταμείο ή ταμεία της 

ασφαλιστικής επιχείρησης, αναλόγως της επενδυτικής πολιτικής που επιλέγουν τα 

μέλη μέσω του εργοδότη ή του επαγγελματικού τους συνδέσμου, και τα ταμεία 

διατηρούνται και αναφέρονται από την ασφαλιστική επιχείρηση αυστηρώς 

ξεχωριστά και αποκλειστικά για τον Κλάδο VII.  Το συμβόλαιο αναφέρει ξεκάθαρα 

ότι τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν τα συμβόλαια του Κλάδου VII είναι 

εντελώς διαχωρισμένα από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και εσωτερικά ταμεία 

που διαχειρίζεται η ασφαλιστική επιχείρηση.    

 
12.  Μια ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να διατηρεί ένα ταμείο για κάθε 

συμβόλαιο ή πολλά ταμεία για κάθε συμβόλαιο ή πολλά ταμεία για όλα τα συμβόλαια 

και όλα τα μέλη μαζί.  Τα μέλη, μετά που τους γίνεται η σχετική παρουσίαση από 

την ασφαλιστική επιχείρηση των ταμείων και των επιλογών που τους παρέχονται, 

μπορούν να επιλέγουν (μέσω σχετικής δήλωσης / αίτησης) σε πιά από αυτά τα 

ταμεία επιθυμούν να συμμετέχουν, αναλόγως των γνώσεων και του επενδυτικού 

προφίλ τους, και αναλόγως της επενδυτικής στρατηγικής και ρίσκου που επιθυμούν 

να αναλάβουν.  
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13.  Η διαχείριση του εσωτερικού ταμείου/ων που συνδέεται/ονται  με το συμβόλαιο 

γίνεται σε μετοχική / μεριδιακή βάση, όπου το ταμείο διαιρείται σε αποταμιευτικές 

μονάδες (με παρόμοιο τρόπο που γίνεται στην περίπτωση των ασφαλίσεων 

συνδεδεμένων με επενδύσεις του Κλάδου III).  Η ασφαλιστική επιχείρηση διατηρεί 

για το κάθε μέλος ένα ξεχωριστό λογαριασμό αποταμιευτικών μονάδων σε σχέση 

με το κάθε ταμείο στο οποίο συμμετέχει, και, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τα 

περιουσιακά στοιχεία του/των ταμείου/ων αυτών πρέπει να διατηρούνται και να 

αναφέρονται στους λογαριασμούς της επιχείρησης αυστηρώς ξεχωριστά από όλα 

τα άλλα περιουσιακά στοιχεία και εσωτερικά ταμεία, τα οποία διαχειρίζεται.  

 
14.  Παρόλο που ο κίνδυνος της επένδυσης ανήκει στα μέλη, η ασφαλιστική επιχείρηση 

έχει ευθύνη να τους επεξηγεί τους όποιους επενδυτικούς κινδύνους συνδέονται με 

τα εσωτερικά ταμεία, και τις επιλογές που τους παρέχονται.  Επίσης, όπως και με 

τους άλλους κλάδους του Κλάδου Ζωής, η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει 

σχετικά τα μέλη, τόσο κατά την εισδοχή τους στο σχέδιο, όσο και σε τακτά 

διαστήματα κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε αυτό, για τα εσωτερικά ταμεία που 

είναι συνδεδεμένα με το σχέδιο και τις αποδόσεις του κάθε ενός από αυτά, και για 

τους ατομικούς τους λογαριασμούς αποταμιευτικών μονάδων, σε σχέση με το κάθε 

ταμείο στο οποίο συμμετέχουν.  

 
15.  Σε περίπτωση που η συμφωνία έχει πρόνοια για εισφορές με καθορισμένα 

εγγυημένα ωφελήματα, η ασφαλιστική επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη ούτε για τον 

επενδυτικό κίνδυνο αλλά, ούτε και για εγγυημένα ωφελήματα.  Η υποχρέωση της 

ασφαλιστικής επιχείρησης με βάση το συμβόλαιο που υπογράφει η ίδια, 

περιορίζεται στην αξία του σχετικού/ών εσωτερικού/ών ταμείου/ων της.   Σε 

περίπτωση όμως, όπου η ασφαλιστική επιχείρηση αποφασίσει να παρέχει 

εγγυήσεις για την απόδοση του/των ταμείου/ων που συνδέεται/ονται με το κάθε 

συμβόλαιο, τότε ο κίνδυνος της μη επίτευξης της εγγυημένης απόδοσης ανήκει στην 

ασφαλιστική επιχείρηση, και για αυτό η επιχείρηση διατηρεί σχετικό απόθεμα 

εγγυήσεων.  

 
16.  Σε περίπτωση που η συμφωνία προνοεί για εγγυημένα ωφελήματα, ο κίνδυνος αυτά 

τα εγγυημένα ωφελήματα να υπερβαίνουν, κατά την ημερομηνία εκτίμησης, την αξία 

των αποταμιευτικών μονάδων των μελών ή της αξίας που εγγυάται η ασφαλιστική 

επιχείρηση (βάσει της εγγυημένης απόδοσης), ανήκει στον εργοδότη ή στον 
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επαγγελματικό σύνδεσμο, ο οποίος τα εγγυάται, και αυτός είναι υποχρεωμένος να 

χρηματοδοτεί / καλύπτει τη διαφορά. Η εκτίμηση των οποιωνδήποτε επιπρόσθετων 

εισφορών, που θα είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση της εν λόγω διαφοράς, 

γίνεται από ένα ανεξάρτητο αναλογιστή, ο οποίος κατέχει τα προσόντα και τις 

γνώσεις για μια τέτοια εργασία. Ο ανεξάρτητος αναλογιστής επιλέγεται από τον 

ιδιοκτήτη, και παραδίδει τη σχετική μελέτη / αναφορά του σε αυτόν και στα μέλη, 

αποστέλλοντας ταυτόχρονα αντίγραφο στην ασφαλιστική επιχείρηση.  Σε 

περίπτωση μη κάλυψης της εν λόγου διαφοράς από τον ιδιοκτήτη, η ασφαλιστική 

επιχείρηση ενημερώνει άμεσα τα μέλη και οποιοδήποτε άλλο μέρος προνοεί η 

συμφωνία.   

 
17.  Λόγω του ότι ο σκοπός του ασφαλιστηρίου είναι η αποταμίευση με συγκεκριμένο 

στόχο την παροχή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, η επενδυτική πολιτική που 

συνδέεται με αυτά τα προϊόντα πρέπει να είναι συνετή. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

οφείλουν να ακολουθούν τους περιορισμούς στις επενδύσεις όπως αυτοί 

περιέχονται σε σχετικές Οδηγίες/Κανονισμούς που εκδίδονται από καιρό σε καιρό 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις Επαγγελματικές Συντάξεις, καθώς 

και το Νόμο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 

Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του 2020 και τους 

σχετικούς με αυτόν Κανονισμούς.      

 
18.  Σε περίπτωση που το συμβόλαιο εκδίδεται με σκοπό τη μεταφορά από υφιστάμενο 

Ταμείο Προνοίας σε ασφαλιστικό σχέδιο όπως αυτό ρυθμίζεται από την Οδηγία 2 

του 2021 (Κ.Δ.Π.:326/2021) του Εφόρου ΙΕΣΠ, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε 

σχέση με το εν λόγω συμβόλαιο οφείλουν να ακολουθούν και να συμμορφώνονται 

με τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας εκεί και όπου αυτές ισχύουν και μπορούν να 

εφαρμοστούν. 

 
19.  Το συμβόλαιο θα πρέπει να περιλαμβάνει όρους οι οποίοι να επιτρέπουν τη 

μεταφορά του ασφαλιστηρίου σε άλλο ασφαλιστικό σχέδιο του Κλάδου VII ή σε 

εγγεγραμμένο Ταμείο Προνοίας. Σε περίπτωση που η μεταφορά αφορά 

ασφαλιστήριο του Κλάδου VII σε ΙΕΣΠ, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται 

στην πιο πάνω Οδηγία του Εφόρου ΙΕΣΠ, εκεί και όπου αυτή ισχύει και μπορεί να 

εφαρμοστεί.     


