
Ε1ΣΙΙΓΙΓΠΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί ύποχρεωτικής άσφαλ.ίσεως

της έξ ατυχημάτων αύτοκινήτων αστικής εύθύνης».

Προς τϊ/ν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Τό παρόν Νομοσχέδιου κάτηρτίσθη έ—I τή βάσει της ύπό 
τοϋ Νόμου 4147/1961 κυρωθείσης «Εύρωπαϊκής συμβάσεως, 
«περί υποχρεωτικής άσφαλ.ίσεως έναντι άστικής ευθύνης, άφο- 
ρώσης εις αυτοκίνητα οχήματα», έλήφθησαν δέ ύπ’ όψιν 
κατά την κατάρτισιν αύτοϋ καί αί νομοθεσίαι τών χωρών 
εκείνων, -αΐτινες προσεχώρησαν εις τήν Ευρωπαϊκήν Σύμ- 
βασιν, ώς ιδία ή Γαλλική καί Βελγική.

Τό σχέδιον περιέχει 38 άρθρα, διαιρείται δέ εις πέντε 
κεφάλ,αια.

Τό πρώτον κεφάλαιον περιλαμβάνει γενικάς' διατάζεις 
(άρθρα 1-15). ·

Τό δεύτερον Κεφάλαιον περιλαμβάνει διατάξεις άφορώσας 
τήν σύ σ τ α^ι^,κ.α^ήμ^^ομ ργίμν τοϋ «Επικουρικού Κεφαλαίου»
(άρθρα 16-24).

Το τρίτον κεφάλαιον περιλαμβάνει διατάξεις άφορώσας 
την σύστασιν τοϋ Γραφείου Διεθνούς Άσφαλίσεως (άρθρα 
25-32)., , ν·.

Τό τέταρτον κεφάλαιον άναφέρεται εις τήν «συνοριακήν 
άσφάλισιν (άρθρα 33-35) καί τό πέμπτον περιλαμβάνει τάς 
τελικός καί μεταβατικός διατάξεις (άρθρα 36-38). \

At καθ’ έκαστα διατάξεις'τοϋ νομοσχεδίου έχουν ώς άκο- 
λούθως :

. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. .. ·.
1. Τό ί 'θρον 1 άποδίδει τό άρθρον 1 τοϋ Γ Παραρτήματος 

τής συμβο τέως καί καθορίζει τάς έννοιας τών όρων «αυτο
κίνητου όχημα», «ήσφαλισμένος», «ζημιωθέν προσώπου» κάί 
«άσφαλιστής». λ

- 2. Τό άρθρον 2 καθορίζει τό πρόσωπον, τό όποιον ύπο- 
χρεοϋται να έχη κεκαλυμμένην τήν έκ τοϋ αύτοκινήτου 
εύθύνην δι’ άσφαλίσεως. -·:* T A ς !■( ' : .·.· ρ
όή'Η ύποχρέωσις αΰτη βαρύνει’τόν κύριον ή κάτοχον τοϋ 
αύτοκινήτου, ύφίσταται δε έφ’ όσον τό αύτοκίνητον 'κυκλο- 

.φορεϊ επί όδοϋ- ή εις χώρους ύπό τοϋ άρθρου 2 είδικώτερον 
,καθοριζομένους. · > ’ '·’ ' . ; ’ " ·
τ 3. Διά τοϋ άρθρου 3 εξαιρούνται τής υποχρεωτικής άσφα
λίσεως τά αύτοκίνητα τοϋ Δημοσίου, τα αύτοκίνητα ιδιο
κτησίας ξένων κρατών ώς καί τά άνήκοντα εις διακυβερ
νητικούς ’Οργανισμούς. . * .'

•7,ή Επίσης παρέχεται ή εύχέρεια όπως διά Π. Δ/τος έξαι- 
ρεθώσι τής υποχρεωτικής άσφαλίσεως αύτοκίνητα Ν.Π.Δ.Δ. 
καί ’Οργανισμών Κοινής Ώφελείας, · παρεχόντων επαρκείς 
‘οικονομικός εγγυήσεις.· · . · ‘ . ·.
. 4. Διά τοϋ άρθρου 4 ρυθμίζεται ή διαδικασία καταρτί-
σεως τών άσφαλιστικών‘συμβάσεων (παρ. 1 καί 3), προ- 
βλέπεται δέ ότι έν περιπτώσει άδυναμίας έξευρέσεως άσφα- 
λιστικοϋ καλύμματος αί ’Ενώσεις τών έν Έλλάδι έργαζο- 
μένων άσφαλιστικών Εταιρειών καθορίζουν τή αιτήσει τών 
ένδιαφερομένων τά άσφάλιστρα καί τούς όρους άσφαλίσεως 
τών περιπτώσεων τούτων' ,τών άσφαλιστών ύποχρεουμένων 
είς τήν κάλυψιν τών ουτω τιμολογηθέντων κινδύνων (παρ. 
•2). ' ' · ;··.

5. Τό άρθρον 5 περικλείει έν τή παρ. 1 γενικήν ρήτραν, 
άπαγορεύουσαν την κυκλοφορίαν παντός αύτοκινήτου, εάν 
δέν ύφίσταται άσφαλιστική κάλ.υψις. Περαιτέρω καθορίζει 
λεπτομερώς περί τής βεβαιώσεως τής ύπάρξεως άσφαλι- 
στικής καλύψεως καί τοϋ έλέγχου ταύτης έκ μέρους τών 
άσκούντων άστυνομικήν έξουσίαν όργάνων.

.·’ 6. "Αρθρα 6-7. Έκ τών άρθρων τούτων, τό πρώτον 
ορίζει τά πρόσωπα τών όποιων ή εύθύνη δέον νά καλύπτεται 
ύπό τής άσφαλίσεως (παρ. 1). Επίσης ορίζει τούς «τρίτους» 
ζημιωθέντας (προβλ. καί άρθρον 1 έδαφ. γ), μεταξύ.τών 
όποιων όμως δέν περιλαμβάνονται τά ύπό τοϋ άρθρου 7 
περιοριστικώς άπαριθμούμενα πρόσωπα. Ή,άσφάλισις τών

t - f ,
διά τοϋ αυτοκινήτου μεταφερομένων πραγμάτων δέν καθί
σταται ύποχρεωτική (άρθρον 6 παρ. 2 έν τέλει)-.

Ειδική πρόνοια λαμβάνεται διά τήν ασφαλιστικήν κάλυ
ψιν τών εις ειδικούς κινδύνους άστικής εύθύνης (λ.χ. άγω- 
νίσματα) έκτιθεμένων αύτοκινήτων (παρ. 3 άρθρ. 6).

Τέλος τό μέγεθος τοϋ άσφαλιστικοϋ ποσού έπαφίεται όπως 
καθορίζεται έκάστοτε δι’ άποφάσεων τοϋ Υπουργού ’Εμπο
ρίου (άρθρον 6 παρ. 4).

7. Διά τοϋ άρθρου 8 ρυθμίζεται ή τύχη τών έκ τής άσφα- 
λ.ίσεως δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεων έν περιπτώσει μετα- 
βιβάσεως τοϋ αύτοκινήτου αιτία θανάτου .

8. Διά τοϋ άρθρου 9 καθορίζονται αί ύποχρεώσεις καί τά 
βάρη τοϋ ήσφαλισμενου ή τοϋ αντισυμβαλλομένου μετά τήν 
έπέλευσιν τής άσφαλιστικής περιπτώσεως.

9. "Αρθρα 10 καί 11. Αί διατάξειξ τών άρθρων τούτων, 
καθορίζουν τήν φύσιν τών δικαιωμάτων τοϋ ζημιωθέντος 
προσώπου. Πρόκειται περί διατάξεων Οεμελ,ιώδους σημασίας, 
διότι καθιεροϋται δι’ αύτών ή άρχή καθ’ ήν ό ζημιούμενος 
έχει ιδίαν άξίωεκΑ·Λι*τά τού άσφχλ.ιστοϋ. (άρθρ. 10 παρ. 1). 
Περαιτέρω- ώς προς τό λεπτόν.θέμα τής ύπό τοϋ άσφαλ,ιστοΰ 
άντιτάξεως ενστάσεων άπορρεουσών έκ τής άσφαλιστικής- 
συμβάσεως, αύται έν ούδεμια περιπτώσει δύνανται νά άντι- 
ταχθούν >οιτά τοϋ ζημιωθέντος τρίτου. ’Εάν πρόκειται περί 
γεγονότων^ έπαγομένων τήν άκύρωσιν τής συμβάσεως, 
τήν άπαλλαγήν τοϋ άσφαλιστοϋ ή τήν πρόωρον παϋσιν τής

_ άσφαλίσεως, ταΰτα δύνανται νά προβληΟρϋν κατά τοϋ ζημιω
θέντος τρίτου, έφ’ όσον τό άτύχημα συνέβη μετά πάροδον 
δέκα έξ ημερών άπό τής γνωστοποιήσεως τών γεγονότων 
τούτων ύπό τοϋ άσφαλ,ιστοΰ προς τόν άντισυμβαλλόμενον 
ή τόν ήσφαλισμένον.- - . , '■ ■

Τό θέμα τής συρροής πλειόνων ζημιωθέντων, οσάκις τό 
ασφαλιστικόν ποσόν είναι μικρότερον. τών- ποσών τών όφει- 
λομένων άποζημιώσεων, ρυθμίζεται διά τής παρ. 3 τού 
'άρθρου 10. Διά τής παραγράφου 4 τοϋ αύτοϋ άρθρου έπι- 
τρέπεται ή καταβολή τοϋ άσφαλίσματος εις τό νόμισμα 
τής Χώρας ένθα ή μόνιμος κατοικία τοϋ άλλοδαποΰ δικαιού-
Xου·, ■■■:'■ ·. ' ί .·' ' ·.' : ' . -

Τέλ.ος είς θέματα παραγραφής άναφέρεται τό άρθρον 10 
παρ. 2. ,. ■ ν .· ·..· .; ι .

10. "Αρθρα 12-15. Τά άρθρα 12 καί 13 περιέχουν δια
τάξεις ποινικάς. Τό άρθρον 15 ρυθμίζει τό είδικώτερον θέμα 

■τής άσφαλιστικής καλύψεως τών έκ τής όργανώσεως άγω- 
νισμάτων ειδικών κινδύνων (πρβλ. καί άρθρον 6 παρ. 3).

.Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 14 δέν έπιτρέπεται ή συν
τηρητική κατάσχεσίς τοϋ αυτοκινήτου δΓ άπαιτήσεις έξ 
άτυχημάτων, έφ’ όσον ύφίσταται ή ύπό τοϋ νομοσχεδίου 
προβλεπομένη άσφαλιστική κάλυψις, έκτός έάν ή άπαίτησις 
ύπέρβαίνη τό ποσόν τής άσφαλίσεως, ' δπότε έπιτρέπεται 
κατάσχεσίς διά. τό ύπερβάλλον · ποσόν. ·’ ' ·". - * .Λν.

■ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
- 11. "Αρθρα 16-17. Διά τών άρθρων τούτων προβλέπεται 

ή ίδρυσις νομικού προσώπου Ιδιωτικού δικαίου ύπό τήν 
έπωνυμίαν «’Επικουρικόν Κεφάλαιον», σκοπός τοϋ όποιου 
είναι ή καταβολή άσφαλιστικής άποζημιώσεως είς .τάς 
περιπτώσεις καθ’ άς δέν ύπάρχει άσφαλιστική κάλυψις ή δέν 

,δύναται, είς συγκεκριμένην περίπτωσιν, νά άποβή αυτή’ 
ένεργός. Τό ούτω συνιστώμενον ’Επικουρικόν Κεφάλαιον 
θά τελή ύπό τόν έλχγχον καί τήν έποπτείαν τοϋ Υπουργού 
’Εμπορίου.* · .

12. "Αρθρον 18. Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου 
μέλη τού ’Επικουρικού κεφαλαίου καθίστανται ύποχρεω- 
τικώς πάσαι αί άσφαλιστικαί Επιχειρήσεις αί άσκοΰσαι 
τήν κατά τό άρθρον 4 τοϋ νομοσχεδίου άσφάλισιν, ώς καί. 
τά Ν.Π.Δ.Δ.,ή οί ’Οργανισμοί τών όποιων τά αύτοκίνητα 
ήθελον. έξαιρεθή τής ύποχρεωτικής άσφαλίσεως κατά τό 
άρθρον 3 (παρ. 3). Έν περιπτώσει μή ύποβολ.ής ύπό τών 
άνωτέρω δηλ.ώσεων συμμετοχής είς τό Επικουρικόν Κεφά- 
λαιον έντός εξ μηνών άπό τής' δημοσιεύσεως τού Νόμου 
άνακαλεϊται ή άδεια λειτουργίας των ώς προς τόν κλάδον 
τής άσφαλίσεως' αύτοκινήτων.
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■ 13. “Αρθρα 19-21. Καθορίζονται αί περιπτώσεις καθ’ 
άς τό ’Επικουρικόν Κεφάλαιον ύποχρεοΰται εις καταβολήν 
ασφαλιστικής άποζημιώσεως καί ρυθμίζονται τά τής διοι- 
κήσεως καί διαχειρίσεως αύτοΰ.

14. “Αρθρον 22. Προβλέπει, τήν δι’ άποφάσεως τοϋ 
'Τπουργοϋ ’Εμπορίου ρύθμισιν θεμάτων άφορώντων εις τον 
τρόπον, τής υπό των μελών τοϋ ’Επικουρικού Κεφαλαίου 
καλύψεως των διαφόρων ύποχρεώσεών του, τήν λειτουργίαν 
τής διαχειριστικής Επιτροπής καί τής Συνελεύσεως των 
μελών του κλπ., ήτοι λεπτομέρειας αίτινες έκρίθη ότι δέν 
έπρεπε νά περιληφθώσιν εις τον Νόμον.
. 15. "Αρθρα 23-24. Καθορίζονται ό τρόπος διαλύσεως τοϋ 
Έπικουρικοΰ Κεφαλαίου καί αί' συνέπειαι τάς όποιας θά- 
έχή ή μή συμμόρφωσις τών μελών του προς τάς διατάξεις 
τοϋ Νόμου καί τών εις έκτέλεσιν τούτου Π. Δ/των καί 
'Υπουργικών ’Αποφάσεων. „

ώς καί τό θέμα τής επιστροφής τών ασφαλίστρων έν περε- 
πτώσει άκυρώσεως άσφαλιστηρίων Συμβολαίων, λόγω άνα- 
κλήσεως τής άδειας λειτουργίας τής άσφαλΤστϊκής-έπιχεϊ- 
ρήσεως. . ' · ! ■

Τέλος διά τοϋ άρθρου 38 προβλέπεται έναρξις ισχύος τοϋ 
νόμου άπό 1ης ’Ιανουάριου 1978, ώστε νά δοθή ό άπαιτού- 
μενος χρόνος διά τήν προπαρασκευήν τών ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων πρός έφαρμογήν του.

’Εν Άθήναις τή 6 ’Οκτωβρίου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Δικαιοσύνης - ’Εμπορίου
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ’ I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Συγκοινωνιών · '··■*·;'
Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ - ν ' Vr

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'Γ -”7^·
16. “Αρθρα 25-27. Συμφώνους πρός -τήν Εύρωπαΐκήν 

Σύμβασιν, τό παρόν Νομοσχέδιον προβλέπει τήν ίδρυσιν 
«Γραφείου Διεθνούς Άσφαλίσεως», σκοπός τοϋ οποίου είναι 
ό ταχύτερος καί άσφαλέστερος διακανονισμός τών ζημιών, 
αίτινες προκαλοϋνται ύπό ξένων αυτοκινήτων έν Έλλάδι 
κυκλοφορούντων ή ύπό ελληνικών αύτοκινήτων έν τή άλλο- 
δαπή κυκλοφορούντων. ,· .

Μέλη τοϋ Γραφείου Διεθνούς Άσφαλίσεως καθίστανται 
ύποχρεωτικώς αί άσφαλιστικαί έταιρίαι αί έχουσαί ειδικήν 
άδειαν διεθνούς άσφαλίσεως,- γενικώτερον δέ' τά τής λει
τουργίας του ρυθμίζονται κατά τρόπον άνάλογον προς τήν 
λειτουργίαν τοϋ ’Επικουρικού Κεφαλαίου.

Ά 17. Άρθρα 28-32. Προβλέπονται αί προϋποθέσεις ύπό 
τάς όποιας ασφαλιστική έπιχείρησις δύναται νά έκδίδη πι
στοποιητικά διεθνούς άσφαλίσεως (αρθρον 28) ό τρόπος 
χορηγήσεως τούτων (αρθρον 30), τά τής' καταρτίσεως 
συμβάσεως μεταξύ τοϋ έν Έλλάδι Γραφείου καί τών έν 
τή άλλοδαπή παρομοίων ’Οργανισμών (άρθρον 29), τά 
τής λειτουργίας τοϋ Γραφείου (άρθρ. 31) καί τά τής δια-· 
λύσεως αύτοΰ (άρθρ. 32).

. Επίσης —αρέχεται ευθεία άγωγή τοϋ ζημιωθέντος προ
σώπου κατά τοϋ Γραφείου, προκειμένου περί άτυχήματος 
προελθόντος έν Έλλάδι ύπό ξένου αύτοκινήτου (άρθρον 30 
παρ. 5). ·

ν ' ΣΧΕΤΙΚΛΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- φ
’Επί τοϋ σχεδίου νόμου «περί ύποχρεωτικής άσφαλίσεως 

τής έξ άτυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»..

ΝΟΜΟΣ ύπ’ Άοιθμ. 4147r·
' ” (ΦΕΚ 42 Α'/17-3-1961)

Περί κυρώσεως τής παρά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
ύπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί ύποχρεω
τικής άσφαλίσεως έναντι άστικής ευθύνης άφορώσης εις' 
αύτοκίνητα οχήματα. . . 7 ’:

r - ΠΑΥΛΟΣ ’ ·'·>
- ■ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής, άποφασίζομεν 
καί διατάσσομεν :

»■ Άρθρον μόνον. ’ .. -ν
‘ν.·. >

Κυροΰται καί έχει ίσχύν νόμου' ή έν Στρασβούργου ύπο- 
γραφεϊσα τήν 20ήν ’Απριλίου 1959 Ευρωπαϊκή Σύμβασις 
«περί ύποχρεωτικής άσφαλίσεως έναντι άστικής ευθύνης άφο
ρώσης εις αυτοκίνητα οχήματα», ής έπονται τό άγγλικόν καί 
τό γαλλικόν κείμενον μετά μεταφράσεως εις τήν ελληνικήν.

Ό παρών Νόμος ψηφισθείς ύπό τής Βουλής καί παρ’ 
'Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής Έφημερί- 
δος τής Κυβερνήσεως καί έκτιλεσθήτω ώς νόμος τοϋ Κρά
τους. .. · , ; .... »:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
18. Τά άρθρα 33-35 τοϋ κεφαί.αίου τούτου διέπουν τήν 

λεγομένην συνοριακήν άσφάλισιν. Σκοπός τοϋ είδους τούτου 
τής άσφαλίσεως είναι ή διευκόλυνσις τής εισόδου καί κυ
κλοφορίας έν Έλλάδι αυτοκινήτων, τά όποια δέν καλύπτον
ται δι’ άσφαλίσεως. ’Ακριβώς δέ ό σκοπός δι’ δν καθιεροϋ- 
ται τό είδος τούτο τής άσφαλίσεως έπιβάλλει τήν μικράν 
άσφαλιστική·/ διάρκειαν, περί ής τό άρθρον 33 παρ. 2 τοϋ 
σχεδίου.

Ή συνοριακή άσφάλισις άνατίθεται εις τό κατά τό 
άρθρον 16 Επικουρικόν Κεφάλαιον, όπερ ένεργοϋν διά λο
γαριασμόν τών μετεχουσών είς αύτό ασφαλιστικών έπιχει- 
ρήσεων καταρτίζει τάς συμβάσεις, εισπράττει τά άσφά- 
λιστρα καί καταβάλλει τάς άποζημιώσεις καί λοιπά έξοδα.

Προβλέπεται ή τήρησις κεχωρισμένης διαχειρίσεως διά 
τήν συνοριακήν άσφάλισιν, τό δέ ζημιωθέν πρόσωπον έχει 
ιδίαν άξίωσιν κατά τοϋ Επικουρικού Κεφαλαίου.

Έν Άθήναις τή 17, Φεβρουάριου 1961 
ΠΑΥΛΟΣ Β. ,·

Οί Ύ
Έπί τών Εξωτερικών

Ε. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Έπί τοϋ Έυπορίου 
Λ. ΔΕΡΤΙΛΗΣ

ιουργοί
Έπί τήε Δικαιοσύνης

Κ. ΚΑΛΛΙΑΣ
Έπί τών Συγκοινωνιών 

" * καί Δηυοσίων “Εργων
Σ. ΓΚΙΚΑΣ

Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τού Κράτους σφραγίς.. 
Έν Άθήναις τή 10 Μαρτίου 1961

Ό έπί τής Δίκαιοσύνηε 'Υπουργός 
ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
19. Τό κεφάλαιον τούτο περιέχει τάς τελικάς καί μετα- 

βατικάς διατάξεις (άρθρα 36-3S). Διά τοϋ άρθρου 36 προ- 
βλέπονται κυρώσεις εις περίπτωσιν μή συμμορφώσεως 
άσφαλιστικής έπιχειρήσεως είς τάς διατάξεις τοϋ νόμου.

Διά τοϋ άρθρου 37,ρυθμίζεται ή τύχη τών προ τής ισχύος 
τοϋ Νόμου έκδοθέντων άσφαλιστηρίων συμβολαίων, καλυ- 
πτόντων τήν έξ άτυχημάτων αυτοκινήτων άστικήν εύθύνην,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝι
'Έκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά δηλώση 

τήν πρόθεσίν του όπως :
1. Εξαιρέσει τής ύποχρεωτικής άσφαλίσεως αύτοκίνητα 

όχήματα άνήκοντα εις νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιω
τικού δικαίου ικανά νά παράσχουν έπαρκεΐς οΐκονομικας 
έγγυήσεις είς τρόπον ώστε νά άποβοϋν άσφαλισταί έαυτών.
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2; Έπιτρέφη διά πρόσωπα άτι να θά καθορίση τό ίδιον, 
τήν κατάθεσιν--έγγυήσεως άντί τής άσφαλίσεως ύπό τον 
όρον. οπωσδήποτε, ότι ή τοιχύτη έγγύησις θά —χρέχη εις 
τά ζημιούμενχ μέρη έξχσφαλίσεις, ισοδυνάμους προς εκει- 
νχς χίτινες παρέχονται ύπδ τής άσφαλίσεως.

3. Εξαιρέσει τής υποχρεωτικής ασφχλίσεως πάσαν ζη
μίαν προκχλουμένην έκ προθέσεως ύπό τοϋ άσφχλιζομένου.

4. Έςχιρέσει τής υποχρεωτικής ασφχλίσεως τάς- έν τή 
δευτέρχ προτάσει τής πχρχγράφου 1 τοϋ άρθρου 3 των έν 
πχρχρτήμχτι διατάξεων καθοριζομένχς περιπτώσεις.

5. Έςχιρέσει τής υποχρεωτικής ασφχλίσεως τήν όδή- 
γησιν οχήματος άνευ τής συγκχτχθέσεως τοϋ ιδιοκτήτου ή 
τοϋ υπευθύνου διά τό όχημα προσώπου, ή κατά παράβασιν 
των εντολών των, υπό τον όρον ότι εις τοιαυτας περιπτώσεις 
τό ζημιούμενον μέρος κατέχει έγγύησιν άποζημιώσεως τού- 
λάχιστον όσον άφορά εις σωματικάς βλ,άβας.

‘6. Εξαιρέσει τής υποχρεωτικής άσφχλίσεως πάσαν ηθι
κήν βλάβην.

7. Εξαιρέσει των έκ τής άσφαλίσεως άπορρεόντων ευερ
γετημάτων, οσάκις ό ήσφχλισμένος είναι μή φυσικόν πρό- 
σωπον ή εμπορική έτχιρία μή έχουσχ νομικήν ύπόστασιν, 
τούς νομικούς εκπροσώπους τοϋ ήσφχλισμένοϋ, καί τάς 
συζύγους των εκπροσώπων αυτών, καί ΰπό τούς όρους τής 
παραγράφου 1 (γ ) τοϋ~ άρθρου 4 τών προσηρτημένων δια-— 
τάξεων, τά μέλη τών οικογενειών τών τοιοήτων εκπροσώπων.

8. Εξαιρέσει τών έκ τής άσφαλίσεως ένός αυτοκινήτου,
οχήματος άπορρεόντων εύεργρτημάτων όίονδήποτε πρόσω- 
πον έπιβαΐνον τή συναινέσει του τοϋ όχήματος τούτου μο
λονότι έγνώριζεν ή ώφειλε νά γνωρίζη ότι τό όχημα άπ: * 
σπάσθη τοϋ νομίμου κατόχου του διά παρανόμου πράξεως 
ή χρησιμοποιείται προς διάπραξιν έγκληματικής παραβά- 
σεως. · -

9. Εξαιρέσει τής υποχρεωτικής άσφαλίσεως πάσαν ζη
μίαν ή βλάβην έπιβατών τοϋ όχήματος όπερ προεκάλεσε 
τήν βλάβην ή ζημίαν, έάν τα πρόσωπα ταϋτα μετεφέρωντο 
δωρεάν ή χαριστικώς. , ν .* · ' . .
ν 10, Εξαιρέσει τής υποχρεωτικής άσφαλίσεως αύτοκί- ·, 

νητα οχήματα καθ’ δν χρόνον ταϋτα όδηγοϋνται εις ιδιωτικά · 
έδάφη όπου άτομα τινά έχουν τό δικαίωμα τής προσβάσεως 
ως έπίσης καί αυτοκίνητα οχήματα καθ’ δν χρόνον μετέχουν 
αύτοκινητιστικών άγώνων ή διαγωνισμών, διεξαγομένων εις 
μέρη άλλα πλήν τών δημοσίων αύτοκινητοδρόμων, άσχέτως 
τοϋ άν πρόκειται περί άγώνων ταχύτητος, άκριβείας ή έπι- - 
δεξιότητος. . ,
V II. ’Απαιτεί, μόνον ώς ποός τάς μεταξύ τών υπηκόων , 
του σχέσεις, τών όρων τοϋ άρθρου 5 τών προσηρτημένων 
διατάξεων όσον άφορά εις ζημίας ιδιοκτησίας περιλαμβα- 
νούσας μικροποσά. ' -

12. Άφήση εις τά δικαστήριά του νά άποφασίσουν κατά
πόσον, εις περίπτωσιν βλάβης ή ζημίας προκαλουμένης έντός 
τών ορίων τής έπικρχτείας του,/θά έφαρμόζηται τό άρθρον 
6 τών προσηρτημένων διατάξεων, πχρεχομένης πρός τά δι
καστήρια ενδείξεις οσάκις τοϋτο καθίσταται άναγκαΐον,. περί 
τών άρχών έφ’ ών δέον όπως χωρήσουν ταϋτα. . · ·.·

13. Άτοττή τών διατάξεων τής παραγράφου 2 τοϋ άρ-$ρου 
6 τών προτηρτταένων διατάξεων, επί τφ σκοπώ όπως παρά- " 
σχη μία·/ διάφορον μέ-3-οϊον κατανομής τοϋ ·ϋπό τής άσφαλί
σεως καλυπτόμενου ποσοΰ.

14. Άποστή τών διατάξεων τής παραγράφου 2 τοϋ 
άρθρου 8 τών προσηρτημένων διατάξεων.

15. Άποστή τοϋ άρθρου 9 τών προσηρτημένων διατά
ξεων οσάκις, είς τάς έν τώ άρθρω τούτω άναφερομένας περί- ’ 
πτώσεις, τό ζημιούμενον μέρος έχει έγγύησιν άποζημιώ
σεως διά βλάβην προσώπου καί ιδιοκτησίας, τό ποσόν τής 
άποζημιώσεως ής θά δικαιούται τό ζημιούμενον μέρος θά. 
είναι τό αυτό είς περίπτωσιν σωματικής βλάβης μέ έκεϊνο 
ουτινος θά έδικαιοϋτο έάν ίιπήρχεν άσφάλισις, όσον άφορα 
εις ζημίαν ιδιοκτησίας τό ποσόν τής άποζημιώσεως δύ-. 
νατα’.· νά καθορισθή κατά τινα άλλον τρόπον.

16. Άποστή τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 9 ταιν προ
σηρτημένων διατάξεων όσον άφορά είς αυτοκίνητα οχήματα 
έδρεύοντα συνήθως έκτος τών ορίων τής έπικρχτείας του.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Κατά τήν υπογραφήν τής Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί 

υποχρεωτικής άσφαλίσεως έναντι άστικής εύθύνης άφορώσης 
εις αυτοκίνητα όχήματχ» αί ύπογράφουσαι Κυβερνήσεις άνα- 
γνωρίζουν ότι ό όρος «αύτοκίνητα οχήματα» όστις περιέρ
χεται εις τήν πρώτην παράγραφον τοϋ άρθρου 1 τών εις τήν 
ώς άνω Σύμβαση/ προσηρτημένων διατάξεων θά έρμηνεύη- 
ται ώς περιλαμβάνον άπαντα τά μηχανικώς προωθούμενα 
οχήματα άτινα θά όδηγοϋνται έπί τοϋ έδάφους πλήν τών 
έπί σιδηροτροχών κινουμένων, καί έάν άκόμη συνδέωνται 
πρός ηλεκτρικούς άγωγούς, καθώς έπίσης καί ποδήλατα 
έφωδιασμένα μέ βοηθητικόν κινητήρα.

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δηαοκρατίας τής Αυστρίας
LEOPOLD FIGL

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τοϋ Βελγίου
Ρ., YVIGNY

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής Δανίας

Διά τήν Κυβέονησιν τής Γαλλικής Δημοκρατίας'
— —------------ Μ. COUVE DE MURVILLE — ------

Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Ομοσπονδιακής Γερμανικής 
. Δημοκρατίας. , ·

. ·. VON MERKATZ
Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής Ελλάδος

CAMBALOURIS , .
Διά τήν Κυβέρνησιν τής ’Ισλανδικής Δημοκρατίας
Διά τήν Κυβέρνησιν τής ’Ιρλανδίας
Διά τήν Κυβέρνηση» τής ’Ιταλικής Δημοκρατίας - -

... ·· _,.· ·■ PELLA A; ' Γ. . - i
Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Μεγάλου Δουκάτου τοϋ Λουξεμ-”' 

βούργου
/'■: ■ Ε. SCHAUS .. !'

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τών Κάτω Χωρών
Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής Νορβηγίας

- HANS ENGEN .
Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής Σουηδίας

·. . 'LEIF BELFRAGE
" Διά τήν Κυβέρνησιν 'της Τουρκικής Δημοκρατίας.·

■ Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγά
λης Βρεταννίας καί τής Βορείου ’Ιρλανδίας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 400 
(ΦΈΚ 10Ά 117.1.1970)

Περί ιδιωτικής Έπιχειρήσεως Άσφαλίσεως.
“ ’ '·· ’ ; : ' ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, λ ί - '

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ · τ.
'* Προτάσει τοϋ Ήμετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου, άπε- 
φάσίσαμεν καί διατάσσομεν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. ΠΡΩΤΟΝ '
Γενικαί Διατάξεις. η /

Άρθρον 1.
1. Πάσαι αί έν Έλλάδι λειτουργοϋσαι ήμεδαπαί καί άλλο-

δαπχί ίδιωτικαί έπιχειρήσεις αί έχουσαι άντικείμενον τήν 
άσκησιν άσφαλίσεως, διέπονται ΰπό τών διατάξεων τοϋ πα- 
ρόνφος. 7 ν ήν . . , - . ·' _ * ' ·

2. Αί έν τή παραγράφω 1 άσφαλιστικαί επιχειρήσεις, 
ύπόκεινται είς τήν έποπτείαν τοϋ 'Υπουργείου Εμπορίου,' 
άσκουμένην συμφώνως πρός τό παρόν Νομοθετικόν Διά
ταγμα.
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' 1. ‘Η ’Ασφαλιστική Έπιχείρησις ασκείται έν Έλλάδι 
μόνον υπό ’Ανωνύμου Εταιρείας, άποκλειστικώς άσχολου- 
μένης μέ άσφαλιστικάς εργασίας. ·

2. Έξαιρετικώς επιτρέπεται ή άσκησις ναυτικών ασφα
λίσεων μέσω γραφείων αντιπροσωπείας μεσιτών τοϋ Λλό- 
ϋδς Λονδίνου κατά τά εΐδικώτερον εις τό άρθρον 24 τοϋ 
παρόντος οριζόμενα.
' 3. Αί ήμεδαπαί άσφαλιστικαί έταιρεϊαι ώς καί οί άντι-
πρόσωποι τών άλλοδαπών ασφαλιστικών Εταιρειών καί 
τών μεσιτών τοϋ Λλόϋδς δύνανται νά εδρεύουν μόνον εις την 
περιφέρειαν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ή εις Θεσ- 
σ αλονίκην.

Διά Β Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τοϋ 'Υπουργού 
’Εμπορίου δύνανται νά όρισθοϋν καί έτεραι πόλεις ώς έδρα 
τών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. ,

·.. - , 1 * Άρθρον 3.
1. Διά την άσκησιν πάσης' ασφαλιστικής έπιχειρήσεως

άπαιτεΐται άδεια, χορηγουμένή δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουρ
γοϋ Εμπορίου. . ■ · '

2. Ή άδεια δεν χορηγείται έφ’ όσον ή λειτουργία της 
έπιχειρήσεως προσκρούει εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Ν. 
Δ/τος, τά συμφέροντα τών ήσφαλισμένων ή προς τά χρηστά 
ήθη καί την δημοσίαν τάξιν.

3. Άνάκλησις τής άδειας λειτουργίας άσφαλιστικής έπι
χειρήσεως χωρεϊ εις τάς ΰπό τοϋ παρόντος Ν. Δ/τος προβλε- 
πομένας περιπτώσεις ώς καί έπί καταδίκης κατά τάς δια
τάξεις τών άρθρων 43 £ως 50. . _ ,

4. Χορηγηθεΐσα άδεια λειτουργίας ιδιωτικής. άσφαλι-
στικής έπιχειρήσεως ή άσκήσεως κλάδου τίνος άσφαλίσεως 
άνακαλεϊται κατά τον αύτόν τρόπον έφ’ όσον έντός έξαμήνου 
άπό τής χορηγήσεως δεν έγένέτο έναρξις τών έργασιών. 
Τό αυτό ισχύει καί έπί άναστολής τών έργασιών, έν δλω ή 
έν μέρει. . γ ' ," ·. [ ■ ■ μ ·. / _■ . - .

* · *«* ' · . · .,·. - Άρθρον 4. ; '
• 1. 'Υπό τοϋ παρόντος Ν. Δ/τος διέπεται πάσα άσφάλισις 
τής οποίας τό άσφαλιστήριον έκδίδεται έν Έλλάδι ή έκδιδό- 
μενον εις την αλλοδαπήν προσυπογράφεται υπό τοϋ έν 
'Ελλάδι άντιπροσώπου τής έκδοτρίας ασφαλιστικής έπιχει
ρήσεως.

2. Αί έν 'Ελλάδι λειτουργοϋσαι άσφαλιστικαί έπιχειρή- 
σεις ύποχρεοϋνται νά έκδίδουν μόνον έν 'Ελλάδι ασφαλιστή
ρια συμβόλαια τών άσφαλίσεων τών συναπτομένων υπό 
προσώπων κατοικούντων κατά τον χρόνον τής συνάψεως τής 
άσφαλίσεως εις την ημεδαπήν.

Έξαιρετικώς έπί τών κατά τό παρόν Νομοθετικόν Διά
ταγμα άσφαλίσεων τών πραγματοποιούμενων έν Λονδίνω 
μέσω Γραφείων άντιπροσωπείας μεσιτών τοϋ Λλόϋδς Λον
δίνου τά άσφαλιστήρια δύνανται νά έκδίδωνται εις την άλ- 
λοδαπήν, ΰπό τον όρον όμως ότι ταΰτα θά προσυπογράφωνται 
ύπό τοϋ άντιπροσώπου έν Έλλάδι τοϋ μεσολαβήσαντος διά 
τήν άσφάλισιν μεσίτου τοϋ Λλόϋδς.

3. Κατόπιν άδειας τοϋ 'Τπουργοϋ. Εμπορίου, δύναται ή 
άσφάλισις ζωής νά μεταφερθή εις την άλλοδαπήν, άν ό 
ήσφαλισμένος έπαυσε κατσικών έν Έλλάδι.

Ή αύτη άσφάλ.ισις διέπεται αύτοδικαίως ύπό τοϋ πα-. 
ρόντος Νομοθετικοϋ Διατάγματος έάν μεταφερθή έξ οίδυ- 
δήποτε λόγου εις τήν ημεδαπήν ή κατοικία τοϋ ήσφολισμέ - 
νου.

4. Αί έν Έλλάδι λειτουργοϋσαι άσφαλιστικαί έπιχειρή- 
σεις ύποχρεοϋνται νά συντάσσουν τά άσφαλιστήρια αυτών 
εις τήν ελληνικήν γλώσσαν πλήν τών συμβολαίων α) μετά-, 
φορών άπό ή διά τήν αλλοδαπήν καί β) πλοίων καί αεροσκα
φών, άτινα δύνανται νά έκδίδωνται εις' ξένην γλώσσαν.

5. Τά άσφαλίσματα καταβάλλονται έν Έλλάδι. Εξαιρε
τικούς έπιτρέπεται ή καταβολή τοϋ άσφαλίσματος εις τήν 
αλλοδαπήν έπί άσφαλίσεων μεταφορών, εις άς περιπτώσεις 
δικαιούχος είναι ό .έν τή αλλοδαπή παραλήπτης.

Άρθρον 2.
1. Εις ειδικόν·τεύχος έκδιδόμενον κατ’ ’Οκτώβριον έκα

στου έτους, έπιμελεία τοϋ Υπουργείου ’Εμπορίου κφί φέρον 
τον τίτλον «Δελτίον ’Ασφαλίσεων» δημοσιεύονται»;

α) οί ’Ισολογισμοί καί τά αποτελέσματα τών έργασιών 
κατά κλάδους τών ’ ήμεδαπών ασφαλιστικών έπιχειρή- 
σεων.

β) Οί ειδικοί ’Ισολογισμοί καί τά αποτελέσματα κατά 
κλάδους τών έν Έλλάδι έργασιών τών άλλοδαπών άσφα- 
λιστικών έπιχειρήσεων καί τών Γραφείων αντιπροσωπείας 
μεσιτών τού Λλόϋδς Λονδίνου.-

γ) Τά όνόματά τών έκπροσωπούντων τάς ήμεδαπάς ή 
άλλοδαπάς άσφαλιστικάς έπιχειρήσεις καί τών γενικών πρα
κτόρων αυτών, ώς καί τά όνόματα τών έκπροσώπων με
σιτών τοϋ Λλόϋδς Λονδίνου.

δ) Παν άλλο δημοσίευμα, καταχωρούμενον, κατά τό πα
ρόν Ν. Διάταγμα ή'κατ’ άπόφασιν τοϋ 'Τπουργοϋ Εμπορίου 
εις τό «Δελτίον Ασφαλίσεων»..

2. Αί ανωτέρω δημοσιεύσεις δεν απαλλάσσουν τάς άσφα- 
. λιστικάς Εταιρείας τών δημοσιεύσεων τών προβλεπομένων

ύπό ετέρων διατάξεων τοϋ παρόντος Νομοθετικού Διατά
γματος, ώς καί ύπό τοϋ Νόμου 2190/1920, «περί ανωνύμων 
Εταιρειών», ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέρως.

----- Αν ···-.·· : Άρθρον 6:-
1. Τό μετοχικόν κεφάλαιον καί τά πάσης φύσεως άπο- 

θεματικά τών ήμεδαπών ασφαλιστικών έπιχειρήσεων δύ- 
νανται νά είναι επενδυμένα μόνον ώς άκολούθως :

α) Είς περιουσιακά στοιχεία συνιστώντα τήν άσφαλ.ι- 
στικήν τοποθέτησιν ή έγγύησιν τό>γ έν Έλλάδι έργαζομένων 
ασφαλιστικών έπιχειρήσεων κατά τό άρθρον 7 τοϋ παρόντος:’ 

β) Εις μετοχάς ’Ανωνύμων Εταιρειών είσηγμένας είς 
τό Χρηματιστήριου ’Αθηνών μέχρι τοϋ ενός πέμπτου τοϋ 
μετοχικού κεφαλαίου τής άσφαλιστικής Εταιρείας δι’ 
έκάστην τών έν λόγω ’Ανωνύμων Εταιρειών. ’ . -·

γ) Είς καταθέσεις τοις μετρητοΐς είς δραχμάς εις άνε- 
' χωρισμένος Έλληνικάς Τραπέζας ή άλλοδαπάς τοιαύτας νο

μίμους έγκατεστημένας έν Έλλάδι..'
δ) Είς καταθέσεις είς ήμεδαπάς ή άλλοδαπάς άσφαλ.ι- 

στικάς ή άντασφαλιστικάς έπιχειρήσεις ή είς άνεγνωρισμένας 
ξένας Τραπέζας είς συνάλλαγμα ή ομολογίας δανείων ξέ
νων κρατών, έφ’ όσον πρόκειται νά χρησιμεύσουν ώς έγγύη- 
σις είς τάς οίκείας Κυβερνήσεις ή τάς συνεργαζομένας άσφα- 
λιστικάς ή άντασφαλ.ιστικάς έπιχειρήσεις.

ε) Είς άκίνητα, κείμενα έντός σχεδίου πόλ.εων τής Ελλη
νικής Επικράτειας, έχουσών πλ.ηθυσμόν ούχί κατώτερον τών 
πεντήκοντα χιλιάδων κατοίκων ή κατόπιν άδειας τοϋ 'Τπουρ
γοϋ Εμπορίου καί είς άλλας περιοχάς, έφ’ όσον πρόκειται 
περί έκμεταλλευσίμων άκινήτω,ν.

2. Κατά τήν σΰστασιν ήμεδαπής άσφαλιστικής έπιχειρή
σεως τό μετοχικόν κεφάλαιον αυτής δέν δύναται νά είναι 
έπενδεδυμένον πέραν τοϋ ήμίσεος αύτοϋ είς τά ύπό τοϋ έδαφ. 
ε' τής προηγουμένης παραγράφου καθοριζόμενα άκίνητα.

3. Έν τή έννοια τοϋ παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος 
θεωρείται έπένδυσις ή διάθεσις μέ^ρι τοϋ ένός δεκάτου τοϋ 
μετοχικού κεφαλ.αίου δι’ έξοδα ίδρύσεως καί όργανώσεως τών 
ήμεδαπών άσφαλ.ιστικών έπιχειρήσεων ώς καί δι’ αγοράν 
έπίπλ.ων, ύλικοϋ καί λ.οιπών απαραιτήτων διά τήν εύρυθμον 
λ.ειτουργίαν αύτών. Η τοιαύτη έπένδυσις άποσβέννυται 
.έφ’ άπαξ ή τμηματικώς έντός δεκαετίας άπό τής διαχειρι
στικής χρήσεως έντός τής οποίας αύτη έπραγματοποιήθη.

Άρθρον 7.
1. Άσφαλ.ιστική τοποθέτησις θεωρείται ή κατά Νόμον 

δέσμευσις περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικής έπιχειρή
σεως πρός διασφάλ.ισιν τών συμφερόντων τών παρ’ αυτή 
ήσφαλισμένων.

Είς άσφαλ.ιστικήν τοποθέτησιν διατίθενται ύποχρεωτικώς 
τό τέταρτον τοϋ κεφαλ.αίου, το τακτικόν άποθεματικόν καί

Άρθρον 5.



τά κατά τήν παράγραφον 1 τοϋ άρθρου 8 τεχνικά άπυθεμα- 
τικά των ημεδαπών ασφαλιστικών 'Εταιρειών. 'Ωσαύτως 
ή έγγύησις καί τά τεχνικά άποθεματικά των αλλοδαπών 
ασφαλιστικών Εταιρειών καί τών έν Έλλάδι Γραφείων 
αντιπροσωπείας μεσιτών τοϋι-Αλόϋδς Λονδίνου. ~

2. Τήν άσφαλιστικήν τοποθέτησιν δύνανται νά συνιστοϋν 
αόνον τ’ άκόλοφθα περιουσιακά στοιχεία :

Α) 'Η κατάθεσις έπ’ όνόματι ασφαλιστικής έπιχειρή- 
σεως καί εις ώρισμένην ύπ’ αυτής έπιλεγεϊσαν τράπεζαν, 
έκ τών εν 'Ελλάδι άνεγνωρισμένων καί δεχόμενων κατα
θέσεις είς έξωτερικδν συνάλλαγμα, ήτοι : .

α) Μετρητών εις δραχμάς ή είς μετατρέψιμων συνάλ
λαγμα.

β) ’Εντόκων γραμματίων τοϋ Ελληνικού Δημοσίου.
γ) 'Ομολογιών τοϋ Δημοσίου ή Δημοσίων ’Επιχειρή

σεων ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή ’Ανωνύμων 
Εταιρειών, έφ’ όσον αύται είναι είσηγμέναι εις το Χρημα- 
τιστηριον ’Αθηνών.

δ) Μετοχών ανωνύμων Εταιρειών μέχρι τοϋ ενός πέμπτου 
τοϋ μετοχικοΰ κεφαλαίου τής ασφαλιστικής Εταιρείας δι’ 
έκάστην τών έν λόγω Εταιρειών έφ’ όσον αύται πιναι 
είσηγμέναι είς τό Χρηματιστήριου ’Αθηνών. Ή ’Ασφαλι
στική Εταιρεία ύποχρεοΰται όπως εντός δέκα πέντε ημερών 
συμπληρώση τήν ασφαλιστικήν ταύτην τοποθέτησιν κατά _τό 
ποσον κατά τό όποιον ήθελε μειωθή συνεπεία αναγκαστικής 
έκτελέσεως ή ύποτιμήσέως κατά 25% τής τρεχούσης τιμής 
τών χρεωγράφων έν συγκρίσει προς τήν.τιμήν καταθέσεως 
αυτών.

Β) Τά τρία τέταρτα τής δι’ έκτιμήσεως άξίας τών πλή
ρους κυριότητος οικοδομών, κειμένων έντός σχεδίου πόλεων 
τής Ελληνικής ’Επικράτειας έχουσών πληθυσμόν ούχί κατώ
τερον τών πεντήκοντα χιλιάδων κατοίκων καί. έφ’ όσον 
αύται είναι έλεύθεραι παντός έν γένει βάρους. ' · -

Γ) Ενυπόθηκα δάνεια χορηγούμενα επί πρώτη υποθήκη 
οικοδομών κειμένων έντός σχεδίου πόλεών τής Ελληνικής 
Επικράτειας έχουσών πληθυσμόν ούχί κατώτερον τών εί
κοσι χιλιάδων κατοίκων καί διά ποσον μέχρι τοϋ ήμίσεος Τής 
όι εκτιμησεως αξίας τούτων. , ·

Δ) Δάνεια (προκαταβολ.αί) έπί ασφαλιστηρίων προς 
ήσφαλισμένους κλάδων ζωής καί κεφαλοποιήσεως ώς καί 
εισπρακτέα ασφάλιστρα ληξιπροθέσμων δόσεων.

3. Αί ύπό τών έδαφίων Β καί Γ τής προηγούμενης παρα
γράφου προβλεπόμεναι1· έκτιμήσεις ένεργοϋνται κατά τάς 
διαταςεις του άρθρου 9 του Νομού 2190 «περί άνωνύμων 
Εταιρειών» ώς έκωδικοποιήθη διά τοϋ ύπ’ άριθ. 174/1963

Βασ. Διατάγματος. ■ ·■,·.
Ο πέραν τοϋ τετραπλασίου τής οικοδομής άνοικοδόμητος 

χώρος δεν αυξάνει τό ποσον τής έκτιμήσεως.
Προκειμενόυ περί τών κατά τά άνωτέρο) οικοδομών ση- 

μειοϋται ύπό τοϋ άρμοδίου υπαλλήλου είς τά οικεία βιβλία 
των μεταγραφών καί προκειμένου περί ενυποθήκων δανείων 
είς τά οικεία βιβλία τών υποθηκών, αιτήσει τής Εταιρείας, 
οτι αποτελούν διάθεσιν λόγω ασφαλιστικής τοποθετήσεως. 
Η τοιαύτη γραμμή δεν έξαλείφεται άνευ έγγράφου άδειας 

τοϋ Ύπουργοϋ Εμπορίου άπευθυνομένης προς τον αρμό
διον ύπάλληλον καί σημειουμένης εις τά ‘οικεία βιβλία. ' 
^Κατά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος άρθρου ώς περιοχή 

τής πολεως ’Αθηνών νοείται ή περιοχή τής τέως Διοικήσεως 
Πρωτευούσης.

4. Διά τάς ήδη-λειτουργούσες άσφαλιστικάς έπιχειρή-
σεις, αί διατάξεις τών άρθρων 6 παρ. 1 έδαφ. β καί 7 παρ. 2 
εδαφ. Α στοιχ. δ, ισχύουν μετά παρέλευσιν δύο έτών από τής 
δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος. - - ·

• . Άρθρον 8. 1
1. Τά υπο. των εν Έλλάδι λειτουργούσών ’Ασφαλιστι

κών Εταιρειών σχηματιζόμενα ύποχρεωτικώς τεχνικά άπο-~ 
θεματικά τών παρ’ αύτών συναπτομένων ασφαλίσεων είναζ 
τά άκόλουθα :

α) Κλάδου Ζωής καί Κεφαλοποιήσεως : Τό μαθηματικόν
- άπόθεμα, ή τον ή διαφορά τής παρούσης άξίας τών άναλ.η- 

φθέΐσών άμοιβαίως υποχρεώσεων ύπό τοϋ άσφαλιστοϋ και 
τών άσφαλιζομένων, καί τό άπόθεμα τών μή διανεμηθέντων 
είς. τούς. ήσφαλισμένους κερδών, τών μετά συμμετοχής εις 
τά κέρδη ασφαλίσεων.

β) Αοιπών κλάδων : Τό άπόθεμα Εκκρεμών Ζημιών, 
ήτοι : αί ύποχρεώσεις τοϋ άσφαλιστοϋ διά διακανονισθείσας 
ή μή ζημίας καί μή έξοφληθείσας καί τό άπόθεμα κινδύνων 
έν ίσχύι ήτοι πρόβλεψις πρός κάλυψιν τών κινδύνων καί τών 
άναλογούντων γενικών έξόδων έκάστου άσφαλιστηρίου συμ
βολαίου, διά τήν περίοδον από τής άπογραφής (κλεισίματος 
ισολογισμού) μέχρι τής λήξεως τοϋ· άσφαλιστηρίου.

2. Διά τήν έπένδυσιν τών κατά τό άρθρον 7 τοϋ παρόντος 
διατιθεμένων είς άσφαλιστικήν τοποθέτησιν περιουσιακών 
στοιχείων, ισχύουν οί άκόλουθοι περιορισμοί έπί τών τεχνι
κών άποθεματικών καί τοϋ τακτικού άποθεματικοΰ.

Α) Διά τον Κλάδον Ζωής καί Κεφαλοποιήσεως :
α) Μετρητά είς Τραπέζας καί άσφάλιστρα εισπρακτέα 

ληξιπροθέσμων δόσεων μέχρις 20% τών έτησίως είσπραττο- 
μένων άσφαλίστων κλάδου ζωής καί κεφαλοποιήσεως.

β) ’Ακίνητα καί ένυπόθηκα δάνεια μέχρι τοϋ 50% τοϋ 
έκάστοτε μαθηματικού αποθέματος.

Β) Διά τούς λοιπούς κλάδους :
α) Μετρητά είς Τραπέζας καί άσφάλιστρα εισπρακτέα 

ληξιπροθέσμων δόσεων μέχρι 30% τών άντιστοίχων άπο- 
θεμάτων. . · . . ' '

β) ’Ακίνητα καί ένυπόθηκα δάνεια μέχρις 25% των άντι- 
στοίχων άποθεμάτων.

Δι’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τό 15% τουλάχιστον, τών'
. τεχνικών άποθεμάτων καί τοϋ τακτικού άποθεματικοΰ έπεν- 

δύεται ύποχρεωτικώς είς όμολογίας Δανείων τοϋ Δημοσίου ή 
Δημοσίων Επιχειρήσεων ή είς έντοκα γραμμάτια τοϋ Έλλη-~ 
νικοϋ Δημοσίου δι’ άποφάσεως τής Νομισματικής Έπιτρο- 

'· πής, είσηγήσει τοϋ Ύπουργοϋ ’Εμπορίου δύναται ν’ αύξα- , 
νηται τό έν λόγω ποσοστόν. .

3) ΔΓ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Εμπορίου δύναται νά 
καθορισθή ένιαΐος τρόπος Απολογισμού τών, τεχνικών άπο- 

. θεματικών τών έν Έλλάδι λειτουργουσών άσφαλιστικών Ε
ταιρειών δι’ όλους τούς κλάδους άσφαλίσεως πλήν τοϋ κλάδου 
ζωής καί κεφαλοποιήσεως. ' ' : ’

"Απαντα τά τεχνικά άποθεματίκά διά τό σύνολον τών 
άσφαλιζομένων κενδύνων, τηρούνται έν Έλλάδι ύπό τών

- πρωτασφαλιστών. ■
'Ο τακτικός έλεγχός τών ασφαλιστικών τοποθετήσεων 

καί τών τεχνικών άποθεματικών, ώς καί ό έλεγχος έπί 
παντός τεχνικού θέματος, προβλεπομένου ύπό τού παρόντος 
Ν. Δ/τος ασκείται ύπό τής . ’Αναλογιστικής Υπηρεσίας

• τοϋ Υπουργείου ’Εμπορίου.

"Αρθρον 9.
1. Πάσα άνάληψις ή μετατροπή άσφαλιστικής τοποθετή

σεως ένεργεΐται μόνον κατόπιν άδειας τοϋ Ύπουργοϋ Εμπο
ρίου. ·. ■··':'
• Ή άδεια περί άναλήψεως ισχύει τρεις μήνας μετά τήν 
δημοσίευσιν αύτής διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, 
έκδίδεται δέ μόνον μετά τήν λήξιν πάντων τών άσφαλιστηρίων 
τής αίτούσης έπιχειρήσεως καί έφ’ όσον δεν ύφίστανται 
έκκρεμεϊς δίκαι κατ’ αύτής ή έάν έτέρα νομίμως λειτουργούσα 
έν Έλλάδι άσφαλιστική έπιχείρησις άναλάβη τάς ύποχρεώ- 
σεις ταύτης.

• 2. Οί τόκοι καί τά τοκομερίδια τής άσφαλιστικής το
ποθετήσεως αναλαμβάνονται ύπό τής καταθέτιδος Έται- .

' ρείας. > . . : , ν . . ■ , , · . ·.
■ _ ■ - Άρθρον 10.

1. Έπί. τών άσφαλαστικών έν γένει τοποθετήσεων έχουν 
προνόμιον προηγούμενου παντός άλλου γενικού ή είδικοϋ
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προνομίου οί ήσφαλισμένοι, δι’ απαιτήσεις των έξ όφειλο- 
μένων άσφαλισμάτων ή παροχών των οποίων, αι άσφαλίσεις 
διέπονται ύπό τοϋ παρόντος Ν. Δ/τος.'

2. Τό προνόμιον τοϋτο άσκεϊται καί μετά την διάλυσιν ή 
πτώχευσιν της Εταιρείας.

3. Κατάσχεσις ασφαλιστικής τΌποθετήσεως εις χεϊρας 
τής όφειλέτιδος ασφαλιστικής έπιχειρήσεως ή εις χεϊρας τρί
του επιτρέπεται μόνον υπέρ των δικαιούχων άποζημιώσεως 
ήσφαλισμένων ή τρίτων καί μόνον δυνάμει τελεσιδίκου δι
καστικής άποφάσεως.

Άρθρον 11.
1. Έπί άσφαλίσεων κλάδου ζωής καί κεφαλοποιήσεως

των κατά τό άρθρον 4 προσώπων ολόκληρον τό' μαθηματικόν 
απόθεμα, τό σχημάτιζόμενον εις τό τέλος έκάστου διαχειρι
στικού έτους, διατίθεται εις άσφαλιστικήν.τοποθέτησιν συμ- 
φώνως τώ άρθρω 7 τοϋ παρόντος. '■<·,.

2. Ή τοιαύτη διάθεσις γίνεται εντός μηνός άπό τής 
δημοσιεύσεώς τοϋ ετησίου ’Ισολογισμού τής Εταιρείας.

■ 3, Δι’ αποφάσεων τοϋ 'Υπουργού ’Εμπορίου καθορίζο
νται έκάστοτε ή μέθοδος καί ό τρόπος υπολογισμού των 
μαθηματικών άποθεμάτων ώς,καί ό τρόπος άποσβέσεως των 
καταβαλλομένων προμηθειών.

4. ’Εν περιπτώσει μή συμμορφώσεως' Εταιρείας τίνος
πρός .τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, ό 'Υπουργός Έμ~ 
πορίου δύναται ν’ άνακαλ,ή προσωρινώς την παρασχεθεΐσαν 
άδειαν λειτουργίας αυτής έν Έλλάδι εις τον Κλάδον Ζωής, 
ή νά έπιβάλη δέσμευσιν έπί τών καταθέσεων καί έν γένει 
τής' έν Έλλάδι κινητής καί άκινήτου περιουσίας τής Εται
ρείας. ' : - .· V , ,.

: -’· . : Άρθρον. 12/ν - "■ ' *..% '■ .'·
.· Αί· εν Ελλαδι λειτουργούσα; "άσφαλιστικαί Έταιρεϊαι
κλάδου ζωής δύνανται 5%'- ■·. -■ .«·..κ·*ν· ■ · · - ·.·,·. · ·- ' ■ ■ · ,’ ■>Λ·'· . *,
μ, 1) Νά συνάπτουν άσφαλίσεις ζωής εις δραχμάς συνδεό
μενος διά ρήτρας συναλλάγματος έπί Νέας ,'Υόρκής, έφ’ . 

' όσον τά μαθηματικά άποθέματα τά άναλογοϋντα εις τάς 
ασφαλίσεις_ ταύτας έπενδύονται εις :

α) 'Ομολογίας Δανείων Δημοσίου ή' Δημοσίων ’Επι
χειρήσεων ή Νομικών. Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή 
’Ανωνύμων Εταιρειών, συνδεομένων διά ρήτρας συναλλάγαα- 
τος επι Γνεας I ορκης ανευ ορίου.

β) Ενυπόθηκα δάνεια χορηγούμενα προς .’Ανωνύμους 
Εταιρείας συνδεόμενα· διά ρήτρας συναλλάγματος έπί Ν. 
Ύόρκης καί εις ποσοστόν μέχρις 25% τών μαθηματικών 
άποθεμάτων. · ■ .

2) Νά συνάπτουν άσφαλίσεις ζωής εις δραχμάς συνδεο- 
μένας διά ρήτρας χρεωγράφων, καθοριζομένων δι’ άποφά- 
σεων τοϋ Π πουργοϋ Εμπορίου ή μεριδίων 'Εταιρειών επεν
δύσεων, έφ’ όσον τά μαθηματικά άποθέματα τών άσφαλί
σεων τούτων επενδύονται άντιστοίχως εις τάς άνωτέρω άξίας 
υπό τούς περιορισμούς τού άρθρου 7 παρ. 2 έδ. Α' στοιχ. 
δ' τού παρόντος.

3. ’Εν περιπτώσει δή δυνατότητος καλύψεως τών μα
θηματικών άποθεμάτων διά τών κατά τάς παρ. 1 καί 2 τοϋ 
παρόντος άρθρου περιουσιακών στοιχείων δύναται αϋτη, άσχέ- 
τως τών διατάξεων τοϋ άρθρου 8 παρ. 2 έδ. Α' τοϋ παρόντος, 
νά πραγματοποιήται δι’ ετέρων περιουσιακών στοιχείων, 
ώς ταϋτα θά καθορίζωνται έκάστοτε ΰπο τής Νομισματικής 
"Επιτροπής.

4. - Νά διανέμουν πρός τούς ήσφαλισμένους βάσει ποσο
στού άναφερομένου εις τά άσφαλιστικά αυτών προγράμματα, 
μέρος τών έτησίως πραγματοποιουμένων κερδών τών κατ’ 
άναλογίαν τοϋ μαθηματικού άποθέματος έκάστου.

Τό ποσοστόν τής ώς άνω διανομής καθορίζεται έκάστοτε 
υπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών μετόχων αυτής.

Ή διανομή. πραγματοποιείται πρός τούς ήσφαλισμένους 
καί τρεις τρόπους καί κατ’ επιλογήν των, ήτοι :
• α)Τοΐς μετρητοΐς..

β) Προς έλάττωσιν τών έπομένων δόσεων τών άσφαλί- 
στρων. » - λ

γ) Πρός αϋξησιν τοϋ ήσφαλισμένου κεφαλαίου. ·Ά

.· Άρθρον 13.
Διά Β. Δ/τος έκδιδομένου προτάσεί τοϋ 'Υπουργού ’Εμπο

ρίου θέλει καθορισθή ή κατά κλάδους κατάταξις τών διαφό
ρων άσφαλίσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
f 4.

• Περί ήμεδαπών ’Ασφαλιστικών 'Εταιρειών.
Άρθρον 14. ν Ά

Ή άδεια λειτουργίας πάσης 'Ελληνικής ’Ανωνύμου Ασφα
λιστικής Εταιρείας ώς καί ή έγκρισις τοϋ Καταστατικού, 
αύτής, παρέχεται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Εμπορίου 
δημοσιευομένης είς τό Δελτίον ’Ανωνύμων Εταιρειών και 
Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύνης τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως. „

Άρθρον 15. ·
1. Πάσα ' Ελληνική ’Ανώνυμος ’Ασφαλιστική Εται

ρεία υποβάλλει εις τό 'Υπουργεΐον Εμπορίου, σόγ τή αιτήσει
■ περί άδειας λειτουργίας αύτή<^ λ “

οΓ) Τό Καταστατικόν αύτής έν κεκυρωμένώ άντιγράφω..
β) ’Αποδεικτικά έγγραφα καταβολής ολοκλήρου τού- 

' μετοχικού κεφαλαίου συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰάρθρου 
6, τό τέταρτον τοϋ οποίου τοποθετείται άσφαλιστικώς κατά 

.τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 7 τοϋ παρόντος. Ά
2. Πάσα άσφαλιστική Εταιρεία κλάδου ζωής’υποβάλλει

προσθέτως : . : ‘ ’ . "·. * *·; Λ.·
α) Πίνακα θνησιμότητος έμφαίνοντα τον άριθμόν. τών. 

ζώντων εις έκάστην ήλικίαν καί τό ποσοστόν θνησιμότητος' 
έκάστης ήλικίας, έπί τή βάσει τών όποιων ύπελογίσθησαν 
τά τιμολόγιά της. ■ '' ·

β) Τούς άριθμούς μετατροπής.
γ) Τό ληφθέν ώς βάσις έπιτόκιον,-τούς μαθηματικούς τύ

πους έκάστου είδους άσφαλίσεως μετ’ ειδικής άναλύσεως τοϋ 
τρόπου σχηματισμού αύτώνΓ
_ · δ) Λεπτομερή άνάλυσιν τών ποσοστών τών έπιβαρύνσεών 
τών καθαρών άσφαλίστρων, δι’ έξοδα διαχειρίσεως, παρα
γωγής καί εΐσπράξεως.

ε) Τιμολόγια τών διαφόρων άσφαλιστικών συνδυασμών 
έμφαίνοντα :

εΐ) Τά καθαρά άσφάλιστρα.
ε2) Τά άσφάλιστρα ισολογισμού, έφ’ όσον υπολογίζο

νται τοιαϋτα, καί
ε3) Τά εμπορικά άσφάλιστρα.
στ) Τούς μαθηματικούς τύπους ύπολογισμοϋ τών μα

θηματικών άποθεμάτων μετά πινάκων υπολογισμού αυτών 
δι’ έκαστον είδος άσφαλίσεως. ■

ζ) Άντίγραφον τών γενικών όρων άσφαλίσεως οίτανες 
δέον ν’ άναγράφουν καί τά τοϋ τρόπου έξαγοράς τών συμβο
λαίων, τά τής παροχής δανείων κ.λ.π.

η) Δήλωσιν τοϋ πλήρους ( ΡΙΈΙΝ)~ήτοι τοϋ μεγίστου 
ποσού τών κινδύνων τούς οποίους άναλαμβάνει δι’ ίδιον λο
γαριασμόν ή Εταιρεία.

•S) Το πετόν τών έςόίων ΐορύαεως ααί όργανώ-εως. 
ι) Έν περιπτώσει ένεργείας άσφαλίσεων μετά συμμετοχής 

είς τά κέρδη, τά ποσοστά τής έπιβαρύνσεως τών άνευ συμ
μετοχής έμπορικών άσφαλίστρων καί τά τιμολόγαα έκάστου 
είδους.

3. ’Εντός τριμήνου άπό τής δημοσιεύσεώς τής 'Υπουρ
γικής Άποφάσεως περί παροχής άδειας συστάσεως καί 
λειτουργίας τής ’Ασφαλιστικής Εταιρείας, ύποχρεοϋται 
αϋτη όπως ύποβάλη είς τό 'Υπουργεϊον Εμπορίου άντί- 
γραφα τών άντασφαλιστικών συμβάσεων της.
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4. Λ! Άσφαλ.'.στικχί Έταιρεΐαι αί άσκοϋσκι καί τον 
κλάδον ζωής ύποχρεοϋντχι όπως εμφανίζουν κεχωρισμένως 
είς τον ’Ισολογισμόν των, τα περιουσιακά στοιχεία, εις ά 
έχει έπενδυθή τό μαθηματικόν απόθεμα άύτών.

5. Δι* άποφάσεως τοϋ ‘Υπουργού ’Εμπορίου δύναται να 
καθορίζωνται : α) ή χρησιμοποίησις τοϋ αύτοϋ πίνακος θνη
σιμότητας ύφ’ όλων των ’Ασφαλιστικών Εταιρειών κλάδου
ζωή?. ( ^ (

β) τό άνώτκτον ζριον τοϋ προς υπολογισμόν τών ασφα
λίστρων χρησιμοποιούμενου τεχνικού επιτοκίου καί γ) έά 
ανώτατα καί κατώτατα ποσοστά επιβαρύνσεων τών καθαρών 
ασφαλίστρων κλάδου ζωής.

Άρθρον 16.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον πάσης Ελληνικής ’Ανωνύμου 

’Ασφαλιστικής Εταιρείας, δέον ν’ άποτελήται κατά πλειονο
ψηφίαν έκ πολιτών Ελλήνων καί νά συνεδριάζη μόνον είς 
την έδραν αυτής.

Άρθρον 17.
1. Τό μετοχικόν κεφάλαιον έκάστης ιδρυόμενης Ελληνικής 

’Ανωνύμου ’Ασφαλιστικής Εταιρείας, όλοσχερώς καταβε- 
βλημένον κατά την σύστασιν αυτής, άποτελεϊται τουλάχιστον :

α) ’Εκ δραχμών δ.000.000, έφ’ όσον αύτη θέλει ασκήσει 
ένα ή- πλείονας κλάδους άσφαλίσεως, εκτός τών κλάδων ζωής, 
κεφαλοποιήσεως, πίστεως, πλοίων καί άεροσκαφών.

β) Έκ δραχμών 7.600.000 έφ’ όσον αύτη θέλει ασκήσει 
μόνον τον κλάδον ζωής καί κεφάλοποιήσεως.

γ) Έκ δραχμών 10.000.000 έφ’ οσον αύτη θέλει ασκήσει 
μόνον τον κλάδον Πίστεως.

δ) Έκ δραχμών 12.600.000, έφ’ όσον αύτη θέλει άσκήσει 
μόνον τον. κλάδον πλοίων καί άεροσκαφών.

Έάν ή Εταιρεία θέλει άσκήσει κλάδους άσφαλίσεων πλείο- 
νας τής μιας τών ώς άνω κατηγοριών, τό μετοχικόν κεφά- 
λαιον αυτής θά άποτελήται τούλάχιστον έκ τοϋ μεγαλυτέρου 
τών κατά κατηγορίαν άπαιτουμένων κεφαλαίων ηύξημένου 
κατά δραχμάς 2.600.000. · · · ·■ '

2. Έν περιπτώσει μέιώσεως τοϋ μετοχικού κεφοιλαίου κατά 
τό έν τρίτον χωρεϊ αυτοδικαίως διάλυσις τής' Εταιρείας, 
έκδιδομένης ύποχρεωτικώς υπό τοϋ 'Υπουργού ’Εμπορίου 
τής άποφάσεως άνακλήσεως τής άδειας λειτουργίας αύτής.

3. Αί ήδη νομίμως λειτουργοϋσαι ήμεδαπαί ’Ανώνυμοι
Άσφαλιστικαί Εταιρεϊαι τών οποίων τό μετοχικόν κεφά- 
λαιον είναι κατώτερον τών έν παραγράφω 1 όριζομένων πο
σών ύποχρεοΰνται όπως έντός πέντε έτών άπο τής δημοσιεύ- 
σεως τοϋ παρόντος {Ν’. Δ/τος προβοϋν είς άναλογικήν κατ’ 
έτος συμπλήρωσιν τοϋ μετοχικού των κεφαλαίου μέχρι τών ώς 
άνω κατωτάτων ορίων, άλλ.ως άνακαλεΐτχι ή άδεια συστά- 
σεως αυτών. ·

Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν. 148/1967 «περί 
μέτρων ένισχύσεώς τής κεφαλαιαγοράς» ώς έτροποποιήθη 
μεταγενεστέρους ΐσχυουν καί έν πρ οκειμένω.
,. Επίσης δύνανταί αί Άσφαλιστικαί Έταιρεΐαι νά κεφα- 

λαιοποιήσουν τήν διαφοράν μεταξύ τής άξίας κτήσεως τών 
παρ’ αυτών κατεχομένων · χρεογράφων, τών είσημένων' 
είς τό Χρηματιστήριού καί τών τριών τετάρτων 'τής άξίας 
τούτων ύπολογιζομέ/ης βάσει τής μέσης χρηματιστηριακής 
τιμής των κατά τον μήνα Δεκέμβριον 1968, έφαρμοζομένων 
έν προκειμένω άναλόγως τών διατάξεων τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 
Δ/τος 34/1968 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
τοϋ Α.Ν. 148/1967 «περί μέτρων προς ένίσχυσιν τής κεφα
λαιαγοράς», ώς έτροποποιήθησαν καί συνεπληρώθήταν μετα- 
γενεσ τέρως. . ι

. Άρθρον 18. '
1. Τό πέμπτον τούλάχιστον τών καθαρών έτησίων

κερδών τής Εταιρείας διατίθεται προς . σχηματισμόν τα
κτικού άποθεματικοΰ. · " , ·'.. . ·

2. Ή τοιαύτη διάθεσις δεν είναι υποχρεωτική, άμα ώς τό 
άποθεματικόν ύπερβή τό τετραπλάσιον τοϋ μετοχικού κε- > 
φαλαίου.

1) Πάσα ’Ανώνυμος ’Ασφαλιστική ήΕταιρεία υποβάλλει 
κατ’ ε'τος έντός δύο μηνών άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ ’Ισο
λογισμού αύτής είς τό 'Υπουργείου εμπορίου διά τό παρε
λθόν έτος συνοπτικώς :

α) Πίνακας έμφαίνοντας κατά κλάδους τον άριθμόν τών 
συναφθεισώλ άσφαλίσεων, ώς καί τον άριθμόν καί τά συνολικά 
ποσά τών πληρωθεισών καί έκκρεμών άποζημιώσεων καί 
τών έκκρεμών κινδύνων.

β) Πίνακας έμφαίνοντας κατά κλάδους τό συνολικόν πο- 
σον τών πραγματοποιηθέντων καί είσπραχθέντων άσφαλί- 
στρων. ν

2. Αί Άσφαλιστικαί Έταιρεΐαι κλάδου ζωής υποβάλλουν 
προσθέτους :

Πίνακας τοϋ συνολ.ικοϋ ποσού τών κατ’ είδος συναφθεισών 
άσφαλίσεων, τού ποσού τών προς τούς ήσφαλισμένους χορη- 
γηθέντων δανείων, τοϋ ποσού τών γενομένων έξοφλήσεων καί 
άκυρώσεων άσφαλίσεων, τοϋ ποσού τών έπενεχθεισών έν 
ίσχύι άσφαλίσεων, τοϋ ποσού τών έκ τής αλλοδαπής είς την 
ημεδαπήν μετενεχθεισών άσφαλίσεων καί τών συνεπεία 
μεταφοράς τής κατοικίας τοϋ ήσφαλισμένου είς τήν άλλοδα- 
πήν, μετενεχθεισών έκ τής ήμεδαπής. είς τήν άλλοδαπήν 
άσφαλίσεων. · '

3. Περίληψις τών κατά τάς προηγουμένας παραγράφους 
στοιχείων δημοσιεύεται 'διά τοϋ Δελτίου ’Ασφαλίσεων.

4. Δι’ άποφάσεως τοϋ ‘Υπουργού Εμπορίου δύναται νά
καθορισθή ενιαίος τύπος υποβολής τών ώς άνω στοιχείων 
περί τών έτησίων έργασιών τών άσφαλαστικών έπιχειρή- 
σεων. ' . 1

. . .. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.
' %

Α) Περί άλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιρειών..
Άρθρον 2Q. · . , -

1. Αλλοδαπή Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία, δύνα-
ται νά έγκαταστήση έν Έλλάδι ύποκατάστημα ή πρακτο- 
ρεϊον αύτής, κατόπιν άδειας τοϋ ‘.Υπουργείου Εμπορίου, έφ’ 
όσον : Ά. ··. - . . ->

α) “Εχει συσταθή συμφώνως προς τούς Νόμους τής Χώρας 
είς τήν οποίαν εύρίσκεται ή έδρα της καί είναι έν λειτουργία/ 
β) τό μετοχικόν κεφάλαιον αύτής δέν είναι κατώτερον τών 
είς τό άρθρον 17 τοϋ παρόντος όριζομένων κεφαλ.αίων καί γ) 
ήμεδαπή Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία δύναται νά έγ
καταστήση ύποκατάστημα ή πρακτορείου είς τήν Χώραν ένθα 
ή έδρα τής άλλοδαπής Εταιρείας. ■_ ·' .··

2. Διά τήν έν λόγω έγκατάστασιν ύποβάλλονται ύποχρεω
τικώς είς τό Ύπουργεΐον Εμπορίου τά άκόλουθα δικαιολογη-ί · /τικα : . ·

α) Κεκυρωμένον άντίγραφον τοϋ καταστατικού καί τοϋ 
τελευταίου ’Ισολογισμού αύτής είς τήν γλώσσαν είς ήν συν- 
ετάγησχν καί ένεκρίθησχν ώς καί μέτάφρασιν αύτών είς τήν 
'Ελληνικήν. ■ · μ, . ..

β) Άπόδειξις καταθέσεως τής κατά τό άρθρον 21 τοϋ 
παρόντος έγγυήσεως είς μίαν τών έν Έλλάδι άνεγνωρισμενών 
καί δεχόμενων καταθέσεις είς συνάλλαγμα Τραπεζών.

γ) Τά υπό τοϋ άρθρου.15 παρ. 2 τού παρόντος προβλεπό- 
μενα στοιχεία.

δ) Κεκυρωμένον άντίγραφον τής πράξεως διορισμού νομί
μου άντιπροσώπου αύτής έν Έλλάδι.

3. Ή άδεια χορηγείται δι’^άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Έ-, 
μπορίου δημοσιευόμενης είς τό Δελ.τίον Ανωνύμων Εται
ρειών καί Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύνης τής Έφημερί- 
δος τής Κυβερνήσεως./

4. Τρόποποίησις τοϋ καταστατικού ή τών τιμολογίων 
κλάδου ζωής γενομένη είς τήν άλλοδαττήν δέν ισχύει έν Έλ
λάδι, έφ’ όσον δέν έχει έγκριθή καί δημοσιευθή κατά τήν 
παράγραφον 3 τοϋ παρόντος.

Άρθρον 19.
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Άρθρον 21V
- 1. Ή έγγύησις διά τήν έν Έλλάδι λειτουργίαν των άλλ.ο-

δαπών ’Ασφαλιστικών Εταιρειών τοποθετούμενη άσφαλι- 
στικώς κατά τδ· άρθρον 7 τοϋ παρόντος, ορίζεται ίση τουλά
χιστον προς το εν τέταρτον τών κατά τό άρθρον 17 προβλεπο- 
μένων ποσών άναλόγως τών άσκουμένων κλάδων. '

2. Αϊ ήδη νομίμως έγκαταστημέναι έν Έλλάδι άλλοδαπαί 
Άσφαλιστικαί Έταιρεϊαι, τών οποίων ή έγγύησις είναι κατω- 
τέρα τών κατά την προηγουμένην παράγραφον όριζομένων πο
σών, ύποχρεοϋνται όπως εντός έτους άπό της δημοσιεύσεως 
τοϋ παρόντος Ν.Δ. προβοϋν εις συμπλήρωσιν της έγγυήσεώς 
των μέχρι τών ώς άνω κατωτάτων ορίων, άλλως ανακαλείται 
ή άδεια έγκαταστάσεως αυτών έν Έλλάδι.

3. Έζαιρουμένής της περιπτώσεως τοϋ άρθρου 9 τοϋ πα
ρόντος, ή έγγύησις έν ούδεμιά περιπτώσει έπιστρέφετάι προ

. της άνακλήσεως της άδειας έγκαταστάσεως της Εταιρείας 
έν Έλλάδι. .

- ' .. "Αρθρον 22.
1. Ό νόμιμος άντιπρόσωπος, δσΐις δέον νά κατοική έν 

Έλ>.άδι, έκπροσωπεϊ την Εταιρείαν δικαστικώς καί εις τάς 
προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν σχέσεις αυτής.

Αποκλείεται ό διορισμός παρά τής αύτής Εταιρείας ίκ> 
νομίμων αντιπροσώπων, είτε με. αρμοδιότητα: έπτί ώρισμένο/ 
μέρους τής Επικράτειας, είτε προς άταητιν ώρισμενσυ κλάδου. 

·~ 2. Ό άντιπρόσωπος υπογράφει πάν'άσφαλιστήριον άφορών 
τάς έν άρθρω 4 άσφαλίσεις. Τό 'Τπουργεϊον Εμπορίου έπί 
έγγράφω αιτήσει τοϋ άντιπροσώπου, δύναται νά έπιτρέψη ίνα 
καί άλλα πρόσωπα έχοντα την κατοικίαν αυτών έν Έλλάδι 

^υπογράφουν τά ασφαλιστήρια υπό τον όρον της υποβολής διά 
__ την παροχήν άδειας άντιγράφου οικείου συμβολαιογραφικ ϋ 

πληρεξουσίου έγγράφου. ■
3. ''Ο αντιπρόσωπος υπέχει την εύθύνην τών μελών τοϋ' 

. Διοικητικού Συμβουλίου καί τοϋ ςκπροσώπου τών ημεδαπών
’Ασφαλιστικών Εταιρειών. ·

4. Ελλείψει άντιπροσώπου,' ώς καί έν απουσία τούτου,
πάσα έπίδοσις γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών 
της'έδρας του. . ~ ; ;·

5. Έν περΐ7ττώσει παύσεως τοϋ άντιπροσώπου υπό της 
Εταιρείας, ή παϋσις ισχύει άπό τής έπιδόσεως προς τό Ύ- 
πουργεϊον Εμπορίου έγγράφου περί τούτου δηλώσεως.' %

6. Ή Εταιρεία ύποχρεοϋται νά πληροί την θέσιν τοϋ νο
μίμου άντιπροσώπου έντός δύο μηνών άπό τής κενώσεως 
αύτής, άλλως άνακαλεΐται ή Υπουργική άπόφασις τής άδειας, 
έγκαταστάσεως αύτής έν Έλλάδι.

"Αρθρον 23. . ^ ” ·
1. Αί έν Έ/λ.άδι λ,ειτουργοϋσαι άλλοδαπαί Άσφαλ.ιστικαί 

Έταιρεϊαι ύποχρεοϋνται . ,
α) Νά τηροϋν έν Έλλάδι Εμπορικά βιβλία περί τών έν 

Έλλάδι έργασιών των είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν.
β) Νά υποβάλουν εις τό 'Τπουργεϊον Εμπορίου έντός δύο 

μηνών άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ ίσολογισμοϋ έκάστου έτους, 
τον έτήσιον γενικόν ισολογισμόν καί τόν ειδικόν ισολογισμόν 
τών έν Έλλάδι έργασιών των διά τό παρελθόν έτος, ώς καί 
τά κατά τά άρθρον 19 στοιχεία περί τών έν Έλλάδι έργασι
ών αύτών.

γ) Νά δημοσιεύουν, έντός τριών μηνών άπό τής καταρτί- 
σεώς του, τόν ειδικόν ισολογισμόν τών έν Έλλάδι έργασιών 
των μετά τών άποτελεσμάτων χρήσεως είς τό Δελτίον ’Ανω
νύμων Εταιρειών καί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης 
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

2. At αύταί ώς άνω Άσφαλιστικαί Έταιρεϊαι ΰπόκεινται 
είς τήν αρμοδιότητα τών Ελληνικών Δικαστηρίων καί είς 
τόν κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 36 τοϋ Ν. 2190/1920 
«περί ’Ανωνύμων Εταιρειών » ώς έτροποποιήθη μεταγενε- 
στέρως καί τοϋ άρθρου 2 παρ. 4 τοϋ Ν.Δ. 3329/1955 «περί 
συστάσεως Σώματος 'Ορκωτών Λογιστών» λογιστικόν έλεγ
χον διά τάς έν Έλλάδι έργασίας των.

3. Έπί παντός έγγράφου, έντυπου ή δακτυλογραφήματος, 
τήν εταιρικήν έπωνυμίαν δέον νά παρακολουθούν ολογράφως

ελληνιστί αί λέξεις «’Αλλοδαπή ’Ανώνυμος ’Ασφαλιστική 
Εταιρεία» προστιθέμενης τής έδρας, τής έθνικέτητος τής 
Εταιρείας καί τοϋ καταβεβλημένου έταιρικοϋ αύτής κεφα
λαίου.

Β) Περί μεσιτών τοϋ Λλόϋδς Λονδίνου.
Άρθρον 24.

1. Ή άσκησις Ναυτικών άσφαλίσεων έν Έλλάδι μέσω 
Γραφείων ’Αντιπροσωπείας μεσιτών άσφαλίσεων τοϋ Λλόϋδς 
Λονδίνου, επιτρέπεται κατόπιν άδειας τοϋ Υπουργού Εμπο
ρίου.

"Οπως τύχη τής τοιαύτης άδειας ό μεσίτης καί άναγνω- 
ρισθή ό έν Έλλάδι άντιπρόσωπος του, υποβάλλει είς τό 'Υ- 
πουργεΐον Εμπορίου αϊτησιν μετά τών άκολούθων εγγράφων:

α) Βεβαίωσιν τής Επιτροπής τοϋ Λλόϋδς κεκυρωμένην 
ύπό τοϋ έν Λονδίνω Έλληνος Προξένου, ότι ό αϊτών τυγ
χάνει άνεγνωρισμένος μεσίτης άσφαλίσεων τοϋ Λλόϋδς καί 
ότι ύπό τήν ιδιότητά του ταύτην έχει τό δικαίωμα εισόδου 
είς τήν αίθουσαν άσφαλίσεων τοϋ Λλόϋδς.

β) "Εγγραφον δήλωσιν εις τήν άγγλικήν γλώσσαν κεκυ
ρωμένην ύπό τοϋ έν Λονδίνω Έλληνος Προξένου, δι’ ής ό 
αϊτών δηλοϊ τό πρόσωπον οπερ άναγνωρίζει ώς άντιπρόσωπον 
αύτοϋ έν Έλλάδι καί καθορίζει τήν έκτασιν τών έξουσιών 
τούτου, διορίζων αύτόν πληρεξούσιον ίνα έκδίδή έν Έλλάδι 
έξ ονόματος, τοϋ "μεσίτου προσωρινά--πιστοποιητικά άσφαλί-- 
σεως, βάσει τών άποστελλομένων αύτώ ύπό τοϋ μεσίτου βε- 

• βαιώσεων καλύψεως. Τά πιστοποιητικά ταϋτα δέον ν’ άντι- 
καθίστανται έντός προθεσμίας 50 ημερών άπό τής έκδό- 
σεώς των, δι’ οριστικών άσφαλιστηρίων προκειμένου περί 
άσφαλίσεως μεταφορών ή δι’ οριστικών βεβαιώσεων άσφα- 
λίσεως προκειμένου περί άσφαλίσεως σκαφών. ’Εάν τό άσφα- 
λ.ιστήριον κατατίθεται ύπό τοϋ μεσίτου κατ’έντολήν τοϋ ήσφα- 
λισμένου είς άλλοδαπάς Τραπέζας, δέον νά χορηγήται είς 
τον άσφαλιζόμενον σχετική βεβαίωσις τοϋ μεσίτου έντός προ
θεσμίας 30 ημερών άπό τής τοιαύτης καταθέσεως. .• » 1· · * -Ν

' 2. Διά τήν άναγνώρισιν έν Έλλάδι άντιπροσώπου μεσίτου
τοϋ Λλόϋδς άπαιτεϊται ή κατάθεσις ύπό τοϋ άντιπροσώπου 
έγγυήσεώς έκ δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων, ήτις τοποθε
τείται άσφαλιστικώς κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 7 τοϋ 
παρόντος.

Οι ήδη άνεγνωρισμένοι άντιπρόσωποι μεσιτών τοϋ Λλόϋδς, 
οι έχοντες καταθέσει μικρότερον ποσόν έγγυήσεώς, ύποχρε- 
οϋνται όπως έντός έτους άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος 
συμπληρώσουν τήν ήδη κατατεθειμένην έγγύησίν των μέχρι 
τοϋ άνωτέρω καθοριζομένου ποσού. - *

3. 'Η ευθύνη τοϋ έν Έλλ.άδι άνεγνωρισμένου άντιπροσώ- 
που μεσίτου τοϋ Λλόϋδς μή έχοντος έν προκειμένω τήν ιδιό
τητα τοϋ άσφαλιστοϋ άλλα μεσολ.αβητοϋ διά τήν σίιναψιν τής 
άσφαλ.ίσεως, ττεριορίζεται είς τήν καλήν καί άκριβή έκτέλεσιν 
τής διδομένης είς αύτόν εντολής.

Πάσα άνακριβής ή ψευδής δήλ.ωσις τοϋ άντιπροσώπου, ίδιά 
δέ ή έκδοσις έν Έλλάδι οριστικού άσφαλιστηρίου ή προσωρι
νού πιστοποιητικού άσφαλ.ίσεως άνευ καλ.ύψεως τοϋ κινδύνου 
έν Λονδίνω μέσω τοϋ μεσίτου τοϋ Λλόϋδς, έπάγεται ποινικήν 
δίωξιν τοϋ άντιπροσώπου κατά τό άρθρον 49 τοϋ παρόντος, 
άνεξαρτήτως τής άστικής ευθύνης ήν ύπέχει ούτος.

4. Ή μέσω τοϋ μεσίτου τοϋ Λλ.όϋδς νόμιμος άσκησις ναυ
τικών άσφαλίσεων έν Έλλάδι άρχεται άπό τής εις τό Δελ
τίον ’Ανωνύμων Εταιρειών καί Εταιρειών Περιωρισμένης 
Ευθύνης τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. δημοσιεύσεως 
τής κατά τήν παράγραφον 1 τοϋ παρόντος άρθρου 'Υπουργι
κής άποφάσεως.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί Πρακτόρων, Άσφαλ.ειομεσιτών 

καί ΓΙραγματογνωμόνων.
Άρθρον 25.

1. Έκάστη άσφαλ.ιστική Εταιρεία ημεδαπή ή άλλοδαπή 
δύναται έφ’ όσον επιθυμεί, νά διορίση ένα γενικόν πράκτορα



έ.'εεύοντα είς τήν —όλ'.ν ένθα ή έδρα της ημεδαπής Εται
ρίας ή τοϋ νομίμου άντιπροσώπου της άλλοδαττής. Γενικός 
11 εάκτωρ δύνατχι να είναι φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον τό 
όποιον αναλαμβάνει να άντιπροσωπεύη τήν άσφαλιστικήν Έ- 
ταιεείαν εις όλ.όκλ.ηρον την Ελληνικήν Επικράτειαν βάσει 
συνώολαιογρχφικοΰ πληρεξουσίου έγγράφου. άντίγραφον τοϋ 
όποιου ύπο βάλλεται εις τό Ύπουργεΐον Εμπορίου πρός έγ- 
κί’.σιν τοϋ διορισμού του.

2. Τά δικαιώματα, αί υποχρεώσεις καί έν γένει ή έκτα- 
σιε των αρμοδιοτήτων τοϋ Γενικού Πρακτορος επι της οργα- 
νώσεως, άναζητήσεως καί συνάψεως ασφαλίσεων, δέον όπως 
κχθορίζωνται διά τοϋ συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου τοϋ 
διορισμοϋ του.

3. ΔΓ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Εμπορίου καθορίζονται 
ό χρόνος καί ο τρόπος άποδόσεως λογ/σμοϋ έπι της έν γένει 
χρηματικής διαχειρίσεως τοϋ Γενικοϋ Πράκτορος προξ^ε^ν^ 
Εταιρείαν' ή τον νόμιμον αντιπρόσωπον.

4. Ή ιδιότης τοϋ Γενικοϋ Πρακτορος είναι άσυμβίβαστος 
πρός τήν ιδιότητα μέλους τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ή Γεν. 
Δ 'ντοΰ ή Δ/ντοϋ ή έκπροσούπου της ημεδαπής ασφαλιστικής 
Εταιρείας τήν όποιαν, πρόκειται νά πρακτορεύση.

“Αρθρου 26.
1. Πράκτωρ θεωρείται παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, 

το όποιον αντιπροσωπεύει ασφαλιστικήν Εταιρείαν εις ώρι- 
σμένην περιφέρειαν τής Ελληνικής Επικράτειας οριζόμενου 
υπ’ αυτής η τοϋ νομίμου άντιπροσώπου τής άλλοδαπής άσφα- 
λιστικής Εταιρείας ή ΰπό τοϋ έξουσΐοδοτημένου πρός τοΰτο 
Γενικοϋ Πράκτορος αυτών δι’ εγγράφου συμβάσεως, άντί
γραφον τής οποίας υποβάλλεται εις τό Ύπουργεΐον Εμπορίου.

Εις τήν σύμβχσιν καθορίζονται τά δικαιώματα καί αί υπο
χρεώσεις τούτου έναντι τής Εταιρείας.

2. Ό Πράκτωρ ύποχρεοϋται όπως τό βραδύτερου εις τό 
τέλος έκάστου τριμήνου άποδίδη εις τήν άσφαλιστικήν Εται
ρείαν ή τον Γενικόν Πράκτορα αυτής λογαριασμόν τής δια- 
χειρίσεώς του, καταβάλλων είς αυτούς παν πλ.εόνασμα.

' · ■ “Αρθρου 27.
1. Άσφαλ,ειομεσίτης (παραγωγός) θεωρείται παν φυσικόν 

πρόσωπον μεσολαβούν μεταξύ άσφαλ.ιζομένου καί ασφαλιστι
κής Εταιρείας ή των πρακτόρων αύτής διά τήν σύναψιν τής 
άσφαλ.ίσεως.

Ούτος δεν έχει δικαίωμα ύπογραφής άσφαλιστηρίων ούτε 
εισπραςεως άσφαλ.ίστρων. Αί μεταξύ άσφαλιστικής έπιχειρή- ■ 
σεως καί άσφαλειομεσίτου σχέσεις ρυθμίζονται διά συμβά- ' 
σεως, δΓ ής καθορίζεται καί ό τρόπος άμοιβής αύτοΰ. Πλ.ήν 
τής περ’.πτώσεως καταγγελίας τής συμβάσεως δεν έπιτρέπε- 
ται η τροποποίησες των όρων αύτής προ τής παρελ.εύσεως 
έτους άπό τής συνάψεώς της. ,

2. Διά τήν άσκησιν τοϋ έπανγέλ.ματος τοϋ άσφαλ.ειομεσίτου 
απαιτείται ή . συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων :

α) Νά τυγχάνη Έλλην υπήκοος ή άλλοδαπός μέν άλλ.ά 
Έλλην τό γένος καί νά έχη συμπεπλ.ηρωμένον τό 18ον έτος 
τής ηλικίας του.

β) Νά κέκτηται γραμματικός γνούσεις τουλάχιστον δευτέ- 
ρας ταςεως εξαταξίου Γυμνασίου ή Σχολ.αρχείου ή άντιστοί- 
χου τάξεως Δημοσίας Εμπορικής Σχολής. Έξαιρετικώς οί 
κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος Ν. Διατάγματος άσκοϋν- 
τες απο τριετίας τουλάχιστον τό επάγγελμα τοϋ άσφαλειομε- 
σιτου, δέν υπάγονται είς τον περιορισμόν τής διατάξεως 
τούτης. r .--τ**»--·

γ) Νά μή διατελ.ή είς κατάστασιν πτωχεύσεως.
δ) Νά μήν έχη καταδικασθή κατά τάς διατάξεις τής παρ.

2 τοϋ άρθρου 28 τοϋ παρόντος.
ε) Νά μή τυγχάνη υπάλληλος δημόσιος, δημοτικός, κοινο-, 

τικός, νομικοϋ προσώπου Δ. Δικαίου, τραπεζικού ή πιστωτι
κού ιδρύματος. ,

στ) Νά έχη καταχωρίσει τό όνοματεπώνυμόν του είς ειδι
κόν μητρώου άσφχλ.ειομεσιτών, τηρούμενου παρ’ έκάστω Ε
παγγελματικό) Έπιμελ.ητηρίω, καί έν έλλ.είψει τοιούτου 
παρ’ έκάστω Επαγγελματικού καί Βιομηχανικώ Έπιμελητη- 
ρίω. έν έλλείψει δέ καί τοιούτου. παρ’ έκάστω Έμπορικώ 
καί Βιομηχανικώ Έπιμελητηρίω τής Περιφέρειας τοϋ τόπου 
άσκήσεως τοϋ έπαγγέλ,ματός του.

Ή καταχώρησις γίνεται κατόπιν άποφάσεως τής άρμοδίας 
■υπηρεσίας τοϋ ’Επιμελητηρίου, έκδιδομένης μετά προηγου- 
μένην διαπίστωσιν ότι ό άτφαλειομεσίτης έχει τάς ανωτέρω 
προϋποθέσεις.

3. Ό άσφαλειομεσίτης ύποχρεοϋται όπως :
α) Έφοδιασθή διά δελτίου ταυτότητος έκδιδομένου καί 

θεωρούμενου άνά τριετίαν ύπό τοϋ Έπιμελ.ητηρίου τοϋ οποίου 
τυγχάνει μέλος καί .... .

β) ύποβά/,η είς τό οικείου ’Επιμελητήριου κατά μήνα ’Ι
ανουάριον έκάστου τρίτου έτους άρχομένου άπό τής Ιης ’Ια
νουάριου τοϋ έτους τής καταχωρήσεως τοϋ ονοματεπωνύμου 
του, άντίγραφον φύλλου ποινικού μητρώου καί πιστοποιητικού 
μή πτωχεύσεώς του.

4. Δέν υπάγονται είς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου
οί υπάλληλοι τών-άσφαλ.ιστικών-Εταιρειών καί τών πρακτο
ρείων αύτών. Ούτοι δύνανται νά μεσολαβούν διά τήν σύναψιν 
άσφαλίσεων διά λογαριασμόν τών Εταιρειών ή τών πρακτο
ρείων όπου ύπηρετοϋν. ' ·

“Αρθρου 2S.
Γ. Διά Β. Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τοϋ Υπουργού 

’Εμπορίου εντός έτους άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος Ν. 
Δ/τος, θέλουν καθορισθή τά δικαιώματα καί αί ύποχρεώ- 
σεις τών Γενικών Πρακτόρων, Πρακτόρων καί Άσφαλ.ειο- 
μεσιτών, έναντι τών άσφχλ.ιστικών Εταιρειών καί έναντι άλ.- 
λ,ήλων.

2. ’Απαγορεύεται ό διορισμός Γενικού Διευθυντοϋ, Δ/ντοϋ, 
Γεν. Πράκτορος καί Πράκτορος ’Ασφαλιστικής Εταιρείας 
ώς καί ή άσκησις τοϋ έπαγγέλ.ματος τοϋ άσφαλ,ειομεσίτου είς 
πρόσωπα κατχδικασθέντα είς οίχνδήποτε ποινήν διά κλοπήν, 
ύπεξαίρεσιν, αισχροκέρδειαν, άπάτην, έκβίασιν, πλ,αστογρα- 
φίαν, δωροδοκίαν, κατχπίεσιν, δουλ.ίαν, χρεωκοπίαν, λαθρε
μπορίαν, έγκλημα κατά τών ήθών καί συκοφαντικήν δυσφήμι- 
σιν καί άπόπειραν τούτων, ώς καί είς πρόσωπα στερηθέντα 
τών πολ,'.τικών δικαιωμάτων ή τελ.οϋντα ύπό άπαγόρευσιν ή 
δικαστικήν άντίληψιν.

3. Οί παραβάται τών- διατάξεων τών άρθρων 25 έως 28, 
ή ισχύς τών όποιων άρχεται μετά έν έτος άπό τής δημοσιεύ
σεως τοϋ παρόντος Ν. Δ/τος, διώκονται κατά τό άρθρου 49 
αύτοϋ.

, ΆρΟρον 29.
Γ. Οί ύπό τών Άσφαλ.ιστικών ’Εταιρειών οριζόμενοι πρα- 

γματογνώμονες διά τήν έκτίμησίυ πραγματοποιηθείσης ζη
μίας καί τον καθορισμόν τής όφειλομένης άποζημιώσεως, ύπο- 
χρεοϋνται όπως άντίγραφον τής έκθέσεώς των κοινοποιούν 
είς τον ζημιωθέντα ήσφχλ.ισμένον.

Ή άσφαλ,ιστική Εταιρεία ύποχρεοϋται όπως έντός δέκα 
πέ'/τε (15) ήμερών άπό τής ύποβολ.ής τής έκθέσεώς πρα
γματογνωμοσύνης γνωστοποιήση είς τον δικαιούχον τήν άπο- 
δοχήν ή μή ταύτης, έκτος έάν έπέλθη έν τώ μεταξύ φιλικός 
διακανονισμός.

2. Είς περίπτωσιν άποδοχής ύπό τής ’Ασφαλιστικής Εται
ρείας καί τοϋ δικαιούχου τής προσδιορισθείσης ύπό τής πρα
γματογνωμοσύνης άσφαλιστικής άποζημιώσεως, ή ’Ασφαλι
στική Εταιρεία ύποχρεοϋται αμελλητί είς τήν καταβολήν 
ταύτης είς τον δικαιούχον, άλλως άνακαλ,εϊται προσωρινώς ή 
όριστικώς ή άδεια λειτουργίας αύτής. ^

3. Οί άνωτέρω πραγματογνώμονες, έν τη ένασκησει τών 
καθηκόντων των εύθύνονται καί διώκονται κατά τάς διατά
ξεις τοϋ άρθρου 46 τυϋ παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος.



Περί τιμολογίων ασφαλίστρων, '&ικάίό.μΰίειων 
'/ΐΧί προμηθειών.

'"Χ'ρθάΛ %L .· \ %.\ . . ? . ·.
:/ί· ~Λ'·' «πο^'σε^ντοδ 'Π**ι;·,£γοϋ Εμπορίου, καθορίζμντχα 
ζέκάστόΐε όί κλάδόι -άσϊΜΐίπζω ς ο ί υπαγόμενοι είς ύπο^ωτι- 
-κήγ Τιμόλόήησ-ίλ..

^ **νΐ πκδοσεως των ανωτέρω αποφάσεουν υράγονταει
'ώς υποχρεωτικήν τιμολόγησιν οί κλάδοι : ΠυρΑς και συμ-· 
παρομαρτούντων κινδύνων, αυτοκινήτου, εργμ-ΐκων άίνχη— 
μάτων καί θραύσεως κρυστάλλων.

Τά τιμολόγια ασφαλίστρων των κλάδων των υπαγόμενων- 
εις υποχρεωτικήν τιμολόγησιν καθορίζονται υπό τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου της έν Άθήναις Ένώσεως των έν Έλλ,ά- 
δι λειτουργουσών ’Ασφαλιστικών, 'Εταιρειών, ’έγκρινόμενα δέ 
διά πράζεως τοϋ 'Τπουργοϋ. ’Εμπορίου, δημοσιευόμενης είς; 
τ-ήν Εφημερίδά της. Κυβερνήσεοας (Δ.Α.Ε. καί ζό.Π.Ε. ) - 
έχουν υποχρεωτικήν' εφαρμογήν ύπό παντός έν "Ελλ.άδι ά—

επιχείρησήν Νομικοί, Προσώπου- 
Δημομίρυ, ή. ’Ιδιωτικού: Δικαίου»

ΐ?’ ___!______  .«__.*> /» »

ΚΕΦΑΛΑIΟΝ ΓίEM ΠTON.

.ής αυτου.
’Εν περίπτωσήν y . „ , > *__

οοϋνται ύπό'έρέ£μ κωλύματος η απουσίας τούτων σ,να,.λη- 
υ . -...ο ίτεμ»' . . * _·,______ ~Λ~7- Λ^-η-^σιαε. 031-ν Αναλογιστών της αυτής υπηρεσίας, ορισμένων υ£ΐη τμ· , ν L ,ρΓ . ‘λ

2 Επ’ -V J '~ουργου Ερίποριο')
ύτό, .φωνίας κατά τόν καθορισμόν των τιμολογίων 

.E./Tj >wr ^ - - λ ~ ν__ο„.,νί—,7\\) Ί'.νω-'

ργός Εμπορίου.
°- 'Η άνωτέρω διαδικασία ακολουθείσαι διά πάσαν τροπο- 

πφίησιν ή συμπλήρωσιν ή κατάργησαν των ώς άνω τιμολογίων, 
ώς καί διά τον καθορισμόν άνωτάτων καί κατωτατων ορίων 
τιμολογίων ασφαλίστρων δι’ ένίους ή πάντας τους κλάδους 
άσφαλ.ίσεως, πλ,ήν των κλάδων ζωής καί κεφαλαιοποιησεώς.

4. Τά τιμολ.όγια ζωής καί κεφαλχχιοποιήσεως εγκρινονται 
δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ ’Εμπορίου, δημοσιευομένης εις 
τό Δ.Α.Ε. καί Ε.Ώ.Ε. τής Έφημερίδος τής Κυβερνησεως.

1. ΑΊ άσφαλ.ίσεις περιουσιακών * στοιχείων τοϋ Δημοσίου,, 
Δήμων καί Κοινοτήτων, Δημόσιόυν Επιχειρήσεων καί πάσης 
φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ανατίθενται 
μόνον είς τάς έν Έλλ,άδι έργαζομένας άσφαλ,ιστικάς επι
χειρήσεις.

2. Διά τάς κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άσφαλ.ί- 
σεις καθορίζονται είδικαί εκπτώσεις επί τών έν ισχύι τιμο - 
λογιών ή ειδικά τιμολόγια, συμφώνως προς τάς διατάζεις τωΰ 
-άρθρου 30 τοϋ παρόντος.

“Αρθρον 32. . ^
Τά υπό τών άσφαλ.ιστικών Εταιρειών εϊσπραττόμενα πρό- 

•σθετα ποσοστά έπί τών άσφαλάστρων οϋς «δικαιώματα συμ-' 
βολ.αίου» καί αί παρεχόμεναι προμήθειαν είς τά πρόσωπα τά 
■ασχολούμενα μέ τήν σύναψιν ‘ασφαλίσεων, καθορίζονται κατά 
κλ.άδους δι’ άποφάσεων τού * Τπουργοϋ Εμπορίου, δημοσιευο- 
μένων είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνησεως (Δ.Α.Ε. καί. 
Ε.Π.Ε. ). * *

"Αρθρον 33.
1. Τά άσφάλ.ιστρα τών άπό τής δημοστεύσεως τοϋ παρόν-- 

τος Νόμου έκδιδομένιον άσφαλ.ιστηρίων συμβολαίων κατχβάλ- 
λ.ονται τοϊς μετρητοϊς είτε κατά τόν χρόνον τής συνάψεως τής; 
άσφαλ.ίσεως έφ’ άπαξ είτε κατ’ έλάχιστον διά μηνιαίων ίσο— 
-πόσων τμηματικών καταβολών.^'Εκάστη τμηματική κατα-β 
βολή διενεργεϊται κατά τάς ύπό τοϋ άσφχλ,ιστηρίου Συμβο-. 
λαίου καθοριζομένας ημερομηνίας. 'Η τυχόν καθυστέρησις 
τμηματικής καταβολής, ττέραν τών τριάκοντα ημερών καθιστά 
τό άσφαλαστήριον Συμβόλ.αιον έφεςής άκιιρον, έφ’ όσον προη-ϊ 
γουμένως είδοποιηθή ό ήσφαλισαένος διά. συσΤ’αένης Ιπιστο-

. λής. _ ' J·: , , ' '··; ' - η'.
2. Π αν νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, άναλ.αμβάνον τήν διά 

λ.ογαριασμόν ασφαλιστικής Εταιρείας εΐσπραζιν τών άσφαλί-, 
στρων, ύποχρεοΰται είς α) τήρησιν τών έν παραγράφω 1 τοϋ· 
παρόντος ά.ρθρου οριζόμενων, β) έγκαιρον ένημέρωσιν τής 
άσφαλαστικής Εταιρείας περί τής’καθυστερήσεως τών δόσεογν-- 
τών ήσφαλισμένων καί γ) κατάάεσιν τοϊς μετρητοϊς παρά τη . 
Εταιρεία ή παρά τινι Τοχπέζη έπ’ όνόματι τής Εταιρείας 
τών ΰπ’ αΰτοϋ είσπραττημένων άσφχλίστρων τό άργότερον είς 
τό τέλ.ος έκάστης έβδομάδος.

"Αρθρον 34.
Προς ΰπολ.ογισμόν τοϋ κόστους τής άσφαλ.ίσεως αί έν Έλ.- 

λ.άδι λ.ειτουργοϋσαι άσφαλ.ιστικαί επιχειρήσεις ΰποχρεοϋνται, 
άπό τής ένάρςεως τής χρήσεως τοϋ επομένου έτους τής δήμο- ' 
σιεύσεως τοϋ παρόντος Ν. Δ/τος, είς τήν τήρησιν στατιστικών

"Αρθρον 31.

----------- - —--------— - -- - γ·^·* >·'·»>> — ----- ,------ · ;
πτωσιν τής παραγράφου. 4 τάς ένδιαοερομένας 'Εταιρείας.

G. Οί παραβαίνοντες ά^αέσω;; ή έμμάσως τά εγκεκριμένα 
τιμολ.όγια, διώκονται κοιτά τάς διατάζεις τοϋ άρθρου 50 τοϋ 
παρόντος. 'Π δίωζις άσκχΐτάι ύπό τοϋ 'Τπουργοϋ Εμπορίου 
ή υπό παντός εχοντος- πυνομοι; συμφέρον.

Έν περιπτώσει κεττοΐικαστεκής άποφάσεως ό Ύπουργος 
' Εμπορίου_1δννατακ νά. 0Λ»ακ,αλ.ή προσωρινώς ή καί οριστικως 
τήν,άδειαν λ.ειφρυρτγίας τής 'Εταιρείας είς ενα ή πλ.είονας 
κλ.άδους. άσφμήίστωςε.

7. Ένντή' έννοια-, τής τιαρτ.βάε εους τών κατά προηγουμένην 
παράγραφον έγκεκριμενων έκάσ-. :οτε τιμολ.ογίων περιλ.αμβά-

το των ασφα/.ιστικων επιχ; ιιρησει ον και των πρακτόρων αυ- 
ών χορήγησες είς τούς πάο ης σύο πως συνεργάτας των οιασ- 
ήποτε προμήθειας πέραν - -Τών έ. τιτρεπομένων άνωτάτων 
,ρίων προμηθειών.

κώτερον δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Εμπορίου καθοριζό
μενα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.
Α) Άλλ.ηλ.ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί— 

Άλλ.ηλασφαλ.ιστικά Ταμεία.
"Αρθρον 35.

Ή άσκησις τής αμοιβαίας άσφαλ.ίσεως ή άλ,λ.ηλασφαλίσεως 
ίτεος κάλ.υψιν κινδύνων άναγομένων άποκλ.εισττκώς είς τήν 
ένάσκησιν έπαγ,*έλ.ματός τίνος, επιτρέπεται κατόπιν άδειας 
τοϋ 'Τπουργοϋ Εμπορίου μόνον ύπό Άλ.ληλασφαλ.ιστικών 
Συνεταιρισμών ή ύπό ιδρυόμενων προς τούτο Α/ά.ηλ.ασφα/.ι- 
σττκών Ταμείων Συνεταιρισμών, τά μέλη τών οποίων δέον 
νά άσκοϋν τό αυτό έπάγγελ.μχ.

Προς σύστασιν τούτων, έχόντων άποκλειστικόν σκοπό; τήν 
άλλ.ηλ.ασοάλ.ισιν τών μελ.ών των, απαιτούνται πεντηκοντα του
λάχιστον πρόσωπα.

"Αρθρον 30.
1. Διά τήν χορήγησίν τής άδειας οί Συνεταιρισμοί δέον 

όπως ΰποβάλ.ουν είς τό 'Τπουργεΐον Εμπορίου α.τη.σιν μετά, 
τών άκολ.ούθων δικαιολ.ογητικών :



— ii —
α) **'υΥ. άντίγραφον τοϋ Καταστατικού, ΐγκεκρι-

/.ετπτομεμίυς δικτάςεις περί των άσφαλιζομένων κινδύνων, των 
: καταβλητέων εισφορών, τοϋ τρόπου καλύψεως των κινδύνων 
καί τοό διακανονισμού των αποζημιώσεων, της τηρήσεως των 
κατά το παρόν Ν. Δ/γμα προβλεπομένων τεχνικών άποθεμα- 
τΐίΛΰν και εν γένει τοϋ τρόπου οργχνούσεως καί λειτουργίας 

-της άλληλασφχλίσεως των μελών.
β) ’Έγγραφον οήλωσιν τοϋ Συνεταιρισμού, έπί ίδρύσεως 

Άλληλασφαλιστικοϋ Ταμείου, ότι αναλαμβάνει τήν πλήρη, 
κάλυψιν τοϋ ασφαλιστικού κινδύνου έκ τής υπολοίπου περιου
σίας του, έν περιπτώσει μή καλύψεως τούτου ΰπό των πόρων 
τού Ταμείου καί

Υ ) - άπόδειξιν καταΟέσεως εγγυήσεως εις άνεγνωρισμένην 
εν Έλλάδι Τράπεζαν, ΰπό μέν τού άλλ.η/.χσφχλιστικοϋ Συν
εταιρισμού δραχμών 3.000.000 ΰπό δέ τοϋ άλλ.ηλασφχλιστι- 
κοϋ Τ αμείου δραχμών 1.000.000, ή όποια τοποθετείται άσφα- 
λαστικώς κατά τάς διατάζεις τοϋ άρθρου 7 τοϋ παρόντος Ν. 

-Διατάγματος.
2. Ή άδεια χορηγείται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Έ-_ 

"μπορίου δημοσιευόμενης εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως
(A.AJ2. καί Ε.Π.Ε.), άπό τής δημοσιεύσεως δέ ταμτης άρχε- 
ται νομίμως ή λειτουργία τοϋ ’Λλληλασφαλιστικοϋ Συνεταιρι
σμού ή τοϋ 'Λλληλασφαλιστικοϋ Ταμείου.'

3. Λί διατάξεις τοϋ άρθρου 111 παρ. 4 τοϋ Ν. Δ/τος 
•523 ί/62 «περί τηρήσεως τοϋ κώδικος οδικής κυκλοφορίας» 
ισχύ ει καί διά τ’ άλληλασφαλιστικά Ταμεία Συνεταιρισμών
/’.Ιδιωτικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ).,

1- Λοθοον 37.
1. Οί ’ΑλΑηλασφαλ.ιστικοί Συνεταιρισμοί καί τά Άλληλα- 

σφαλιστικά Ταμεία ύπόκεινται εις την έποπτείαν τοϋ 'Τπουρ- 
γείου ’Εμπορίου, άσκουμένην συμφώνοις προς τό παρόν No μ.

. Διάταγωχ. ·»-*■ · - '
·, 1, ’ ,· ·' ' ·_ ■'··_ Δ ·' , , ’ Ί. .φ 2. Εντός δύο μηνών άπό τής λήξεως έκάστης διαχειρι

στικής περιόδου α) υποβάλλουν εις τό 'Τπουργεϊον ’Εμπορίου 
αντίγραφο·) τοϋ ισολογισμού αυτών, μετά καταστάσεως τών 
έν ενεργεία\μελών καί πίνακος τών εϊσπραχΟεισών εισφορών 
καί τών πληρωΟεισών καί έκκρεμών άποζημιώσεων διά τό 
παρελθόν έτος καί β) δημοσιεύουν εις τό Δελτίον Ανωνύμων 
Εταιρειών καί Ε.Γ1.Ε. τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως 
τον ώς άνω ισολογισμόν καί υποβάλλουν εν άντίτυπον εις τό 
'Τπουργεϊον Εμπορίου. - - .·

3. Διά Β. Δ/τος εκδιδομένου προτάσει τοϋ 'Τπουργοϋ ’Ε
μπορίου δύναται νά καθορισθή πάσα λεπτομέρεια άναγκαία 
διά τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τών άρθρων 63 καί.37 τοϋ 
παρόντος Ν. Δ/τος. · ■

"Αρθρο·/ 38. ·
'Τά ήδη λειτου;γοϋντα ’Λλλ.η>.χσφαλ.·.στικά Ταμεία Συνε

ταιρισμών .ιδιοκτητών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ύποχρεοΰνται ' 
όπως εντός έτους άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος Ν. 
Δ/τος συμμορφωθούν πλήρως προς τά ά'νωτέρω οριζόμενα, 
άλλως άνακαλεΐτχι ή άδεια λειτουργίας αυτών.

Β) Περί άσκήσεως τοϋ Κλάδου Κεφαλαιοποιήσεως. 
"όλεθρον 39.

1. Κεφαλαιοποίησις υπό τήν έννοιαν τοϋ παρόντος θεωρεί
ται ή έξασφάλισις ώρισμένου κεφαλαίου καταβλητέου είς ώρι- 
σμένον χρόνον άντί ώρισμένων καταβολών, ενιαίων ή περιοδι
κών.

2. Ή άσκησις τοϋ κλάδου κεφαλαιοποιήσεις επιτρέπεται,
συμφούνως προς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Ν. Δ/τος, είς 
ελληνικάς άσφαλιστικάς Εταιρείας ζωής λειτουργούσας άπό 
πενταετίας, κατόπιν άδειας χορηγουμένης δι’ άποφάσεως τοϋ 
'Τπουργοϋ ’Εμπορίου. : * ·,·./

Ή άπόφασις τοϋ 'Τπουργοϋ Εμπορίου δημοσιεύεται διά 
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως (ΔΛΕ καί ΕΠΕ).

3. Παρασχεθεϊσα άδεια άσκήσεως τοϋ κλάδου κεφαλαιο- 
“οιήσεως ανακαλείται κατά τον αύτόν ώς άνω τρόπον, εάν 
έντός έτους άπό τής παροχής δεν έγένετο χρήσις αυτής.

4. ’.Υπαγορεύεται ή διά τοϋ αύτοϋ συμβολαίου κατάρτισις 
συμβάσεως άσφαλίσεως ζωής καί κεφαλαιοποιήσεως.

5. ’Επιτρέπεται ή προ τής λήξεως τοϋ συμβολαίου κατα
βολή τοϋ διά τής κεφαλαιοποιήσεως έξασφαλιζομένου ποσού, 
έν συνδυασμό προς κληρώσεις.

'Λρθρον 40.
Διά τήν χορήγησιν άδειας άσκήσεως τοϋ κλάδου κεφαλαιο- 

ποιήσεως ύποβάλλεται εις τό 'Τπουργεϊον ’Εμπορίου αΐτησις 
μετά λεπτομερούς άναλύσεως τών τεχνικών βάσεων υπολο
γισμού τών τιμολογίων, περιεχούσης τά ΰπό τοϋ άρθρου 15 
παρ. 2 (γ έως η) προβλεπόμενα στοιχεία ώς καί τόν τρόπον 
καί τούς όρους τών ένεργουμένων κληροόσεων.

"Λρθρον 41.
1. Τά συμβόλαια κεφαλαιοποιήσεως είναι ονομαστικά, έπι- 

τρεπομένης τής μεταβιβάσεως αυτών διά γνωστοποιήσεως είς 
τήν Εταιρείαν καί έγκρίσεως'διά “προσθέτου πράξεως. Ή

■ διάρκεια τών συμβολαίων δεν δύναται νά ύπερβαίνη τά 25 έτη.
2. Τό έξασφαλιζόμενον διά τής κεφαλαιοποιήσεως κεφά- 

λαιον δεν δύναται νά ύπερβαίνη τό ποσόν τών 50.000 δραχμών. 
Δι’άποφάσεως'τοϋ 'Τπουργοϋ ’Εμπορίου δύναται ν’αύξο- 
μειοϋτχι τό άνωτέρω ποσόν.

3. Ό αριθμός τών ένεργουμένων κατ’ έτος κληρώσεων, 
δέον νά μή είναι άνώτερος τών δώδεκα.

4. Τό έπιτόκιον άνατοκισμοϋ, προς υπολογισμόν τών κατα
βολών καί τών μαθηματικών άποθεμάτων, δεν δύναται νά 
είναι άνώτερον τοϋ τέσσαρα καί είκοσι πέντε έπί τοϊς εκατόν 
(4,25 %) τό δέ ποσοστόν τών πληρουμένων έτησίως συμβο
λαίων νά μή ύπερβαίνη τό δώδεκα έτςί τοϊς χιλίοις , _(12°/οο 
/ 5. Ή χοοήγησις δανείων προς ήσφαλισμένους κλάδου κεφα-
λαιοποιήσεως επιτρέπεται μόνον διά τήν έξακολούθησιν τής 
ισχύος τών σχετικών συμβολαίων.

"Λρθρον 42. '
. 1. Πάσα δημοσίευσις τών άσφαλιστικών Εταιρειών διά
τοϋ τύπου, τοιχοκολλήσεων κ.λ.π. έν σχέσει προς τήν ενέρ
γειαν κληρώσεων, έπιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης 
θεωρήσεως τοϋ δημοσιεύματος ύπό τοϋ 'Τπουργοϋ ’Εμπορίου, 
ύποχρεουμένου νά άποφανθη έντός δεκαημέρου άπό,τής ύποβο- 
βολής τής σχετικής αίτήσεως.

2. Πάσα ένέργεια κληρώσεως δέον νά άνακοινοϋται εις 
τό 'Τπουργεϊον Εμπορίου προ δέκα πέντε τουλάχιστον ημε
ρών. Λί κληρώσεις ένεργοΰνται ενώπιον ’Επιτροπής άποτε- 
λουμένης έξ ενός μέλους τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου ύποδει- 
κνυομένου ύπό τοϋ Σώματος τούτου δι’ έν έτος, έξ ενός άνω- 
τέρου ύπαλλήλου τής καθ’ ύλην Διευθύνσεως ή τής ’Λναλ,ο- 
γιστικής 'Τπηρεσίας τοϋ 'Τπουργείου ’Εμπορίου καί ες ένός 
τών Δ,/ντών ή Συμβούλο>ν ,τής ένδιαφερομένης Έτάίρε/ας.

Δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Εμπορίου καθορίζεται'ή 
κατά κλήρωσιν άμοιβή τών μελών τής Έπιτροπής^ήτϊςκίτα- 
βάλλεται ύπό τής ένδιαοερομένης Έταιρείοις. ·?'/*' '

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ*!
Περί Ποινικών διατάξεων. .κετιτεργ 

- "Λρθρον 43.
Διά φυλακίσεως καί χρηματικής ποινήςγμέ^ρις. 10(^.000 

μεταλά.ικών δραχμών ή διά τής έτέρας.,τρύν ποινών τούτων, 
τιμωρείται πας οστις έν γνώσει προβαίνει, ει^φέΰδεϊφΛηλω-
σει

. ρρκρισιν
τροποποιήσεως τοϋ Καταστατικού, τών τιμολογίων,' τών’ ο-; 
ρων τής άσφαλ.ιστικής έργασίας ή κλ,άδου αυτής.
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β) Π-ρός τό κοινόν διά δημοσιευμάτων (εντύπων ή δακτυ
λογραφημένων) ή διά παντός έτέρου μέσου επί σκοπώ έξαπα- 
τήσεως αύτοϋ.

"Αρθρον 44.
Διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους καί διά χρηματικής 

ποινής μέχρι 50.000 μεταλλικών δραχμών ή διά της έτέρας 
τών ποινών τούτων τιμωρούνται τά μέλη τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, οί έλεγκταί καί οί έκκαθαρισταί ανωνύμου άσφα- 
λιστικής εταιρείας ή άλληλασφαλιστικοϋ Συν/σμοΰ ή άλλη- 
λασφαλιστικοΰ Ταμείου Συν/σμού, όταν έν γνώσει : '

α) Προέτειναν ή έπέτρεψαν την διανομήν τού μερίσματος 
εναντίον τών διατάξεων τού Νόμου ή τού Καταστατικού «περί 
σχηματισμού άποθεματικού». ; .

β) Παρεβίασαν τάς νομίμους διατάξεις περί υπολογισμού 
καί διαχειρίσεως τών τεχνικών άποθεμάτων.

γ) Συνέταξαν ή ένέκριναν ισολογισμόν κατά παράβασιν 
τών διατάξεων τού παρόντος Ν. Δ/τος ή τού Καταστατικού,· 
καί
.. δ) παρεβίασαν τάς διατάξεις τού νόμου ή τού καταστα
τικού «περί διαθέσεως τών λόγω έγγυήσεως ή κατανομής 
κατά τά άρθρα 6 έως 8, 11, 15, 18, 21, 24 καί 36 διατιθε- 
μένων χρηματικών ποσών».

"Αρθρον 45.

Διά φυλακίσεως καί διά χρηματικής ποινής μέχρις 100.000 
μεταλλικών δραχμών ή διά τής έτέρας τών ποινών τούτων 
τιμωρούνται πραγματογνώμονες οίτινες κατά τον έλεγχον 
τού υπολογισμού τών μαθηματικών άποθεμάτων επί άσφα- 
λειών ζωής ή έπί άσφαλειών άτυχημάτων έν γνώσει ποι
ούνται ψευδείς δηλώσεις. . ,

"Αρθρον 46.
Διά φυλακίσεώς τούλάχιστον ενός μηνός καί διά χρημα

τικής ποινής τιμωρούνται πραγματογνώμονες οίτινες κατά 
την έκτίμησιν τής έκτάσεως πραγματοποιηθείσης ζημίας καί . 
καθορισμόν'τής όφειλομένης άποζημιώσεως είς τόν ζημιω- 
θέντα\ήσφαλισμένον έν γνώσει ποιούνται ψευδείς εκτιμήσεις 
ή δηλιοσεις προς όφελος τού άσφαλιστού ή τού ζημιωθέντος 
ήσφαλισμένου. *

"Αρθρον 47.· · ’
Διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους καί διά χρηματικής 

ποινής μέχρις 100.000 μεταλλικών δραχμών ή διά τής έτέ
ρας τών ποινών τούτων τιμωρείται :

?«■
α) "Οστις άνευ άδειας άσκεΐ έν τή ημεδαπή ιδιωτικήν 

ασφαλιστικήν έπιχείρησιν ή άμοιβαίαν άσφάλ,ισιν (άλληλα- 
σφάλισιν).

β) "Οστις ως αντιπρόσωπος ή πληρεξούσιος, συνάπτει ή 
μεσολαβεί προς σύναψιν άσφαλιστικής συμβάσεως έν τή ήμε- 
δαπή υπό άσφα/Λστοϋ μή έχοντος άδειαν λειτουργίας ιδιω
τικής άσφαλιστικής έπιχειρήσεως έν Έλλ.άδι.

*0 άσφαλιζόμενος δεν τιμωρείται.
γ) "Οστις κληθείς, δι’ ήτιολογημένης πράξεως τής Επο

πτικής ’Αρχής, ν’ άποκαταστήση τήν κατά Νόμον , τά πρός 
έκτέλεσιν αύτοΰ Β. Δ/τα καί ύπουργικάς άποφάσεις, τό 
καταστατικόν καί τήν κατά τάς άσφαλιστικάς άρχάς τά- 
ξιν, ήρνήθη ή ήμέλησε νά συμμορφωθή εντός τής ταχθείσης 
είς αύτόν τούλάχιστον μηνιαίας προθεσμίας προς τήν 
πρόσκλησιν τής ’Εποπτικής ’Αρχής, καί

δ) οστις παραβιάζει τάς είς τά άρθρα 53 καί 54 άπα- 
γορεύσεις.

Άρθρον 48.
Διά φυλακίσεως μέχρι τριών ετών καί διά χρηματικής 

ποινής μέχρι 300.000 μεταλλικών δραχμών ή διά τής έτέ
ρας τών ποινών τούτων τιμωρείται, έπί παραβάσει τών Νό
μων «περί προστασίας τού ’Εθνικού νομίσματος», πας όστις 
αμέσως ή έμμέσως άποτρέπει ή καθυστερεί άδικαιολογήτως 
τήν εισαγωγήν είς τήν Χώραν συναλλάγματος όφειλομένου 
έξ άσφαλιστικών ή άντασφαλιστικών εργασιών.

"Αρθρον 49.

Διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους καί διά -χρηματικής 
ποινής μέχρις 100.000* μεταλλικών δραχμών ή διά τής 
έτέρας τών ποινών τούτων, τιμωρείται- πας όστις παραβιάζει 
τάς διατάξεις τών άρθρων 24 παρ. 3, 25 έως 28 καί 33 
παρ. 2 τού παρόντος Ν. Δ/τος.

"Αρθρον 50.
Διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους καί διά χρηματικής 

ποινής μέχρις 100.000 μεταλλικών δραχμών ή διά τής έτέ
ρας τών ποινών τούτων, τιμωρείται πας όστις παραβαίνει 
τα έγκρινύμενα τιμολόγια ασφαλίστρων καί τάς κατά τό 
άρθρον 32 τού παρόντος καθοριζομένας προμήθειας καί 
δικαιώματα συμβολαίων. . · ■·■*"·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ ' .

Συναλλαγματικαί καί φορολογικά! διατάξεις.
"Αρθρον 51.

Ή παράγραφος 6 τού άρθρου 7 τού Α.Ν. 800/1937 
περί συμπληρώσεως τών Νόμων «περί προστασίας τού Εθνι
κού νομίσματος ώς καί τών άφορώντων είς τάς άσφαλί- 
σεις» ώς έτροποποιήθη υπό τού άρθρου μόνον τού Α.Ν. 
1456/19/58 «περί τροποποιήσεως τού άρθρου 7 τού Α.Ν. 
S00/1937 κλπ.», άντικαθίσταται ώς έξής :

«6. α) Έπί τών είς αλλοδαπόν νόμισμα ή συνάλλαγμα 
επι του εςωτερικοΰ συναπτομένων ασφαλίσεων ΰπό τών έν 
Ελλάδι λειτουργουσών άσφαλιστικών επιχειρήσεων ήμεδα- 

πών καί αλλοδαπών, πλήν τού κλάδου ζωής, συμπεριλαμβα
νομένων καί τών ναυτικών ασφαλίσεων παρά τώ Λλόϋδς 
Λονδίνου μέσω τών άνεγνωρισμένων έν Έλλάδι γραφείων 
αντιπροσωπείας τών μεσιτών τούτων, συμφώνως προς τήν 
προηγούμενη; παράγραφον χορηγείται άπό τής ίσχύός τού πα
ρόντος και εφεξής συνάλλαγμα μετ’ άττόφασιν τής παρά τή 
Νομισματική Έπιτροεή Υποεπιτροπής Πιστώσεων, ίσον προς

i_ β) Έπί τών είς δραχμάς συναπτομένων άσσαλίσεων ύπό 
τών εν Ελλάδι λειτουργουσών άσφαλιστικών επιχειρήσεων 
ημεδαπών καί άλλοδαπών, παντός κλάδου, χορηγείται άπό 
τής ισχύος τού παρόντος καί έφεξής συνάλλαγμα, μετ’ άπό- 
φασιν τής παρά τή Νομισματική Επιτροπή Υποεπιτροπής 
Πιστώσεων, ίσον προ^ τό έκάστοτε παρ’ αύτών πραγματι- 
κως οφειλομενον ποσόν είς τούς έν τώ έξωτερικώ άντασφα- 
λιστας προκειμένου περί ημεδαπών ή τάς έδρας των προκει- 
μενου περί άλλοδαπών. j '

γ) Διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικών 
και Εμπορίου δύναται νά περιορίζηται ή χορήγησις συναλ
λάγματος είς ποσοστόν τών έκάστοτε πρός τό έξωτερικόν 
οφειλομένων ποσών είς τάς περιπτώσεις τών έδαφίων α’ 
**ί β’ τής παρούσης παραγράφου.

δ) Αί λεπτομέρεια·, καί ό καθορισμός τής διαδικασίας χο- 
ρηγησεως τού κατά τά άνωτέρω συναλλάγματος , ρυθμίζον
ται έκαστοτε διά κοινής τών έπί τών Οικονομικών καί Εμ
πορίου Υπουργών άποφάσεως προτάσει τής Υποεπιτροπής 
Π ιστώσεων.

"Αρθρον 52.
1. Τά καταβαλλόμενα ασφα/.ιστρα ^ωης απαλλάσσονται 

του φόρου κυκλου εργασιών, έφ’ όσον τά συναπτόμενα άσφα- 
λιστήρια συμβόλαια είναι διάρκειας τούλάχιστον 10 ετών.

2. Έκπίπτονται τού φορολογητέου εισοδήματος τά άσφά- 
λιστρα ζωής ή θανάτου ή κατά κινδύνων τυχαίων συμβεβη* 
κοτών, τά καταβαλλόμενα προσωπικά τού ύποχρέου τής συ
ζύγου καί τών μέχρι συμπληρώσεως τού Ιδού έτους τής ηλι
κίας των τέκνων αύτών, έφ’ όσον τά τέκνα δεν υπέχουν ιδίαν 
φορολογικήν ύποχρέωσιν.
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To ποσόν τών! Ασφαλίστρων δέον όπως μή ύπερβχίνη εν 
-τάση περιπεώσει ποσοστού ΙΌ °0 τού δηλουμένου είσοδήμα- 
τος καί μέχρι δραχμών 20.000 έτησίως, κατ’ άνώτατον δρ'.ον, 
—ροσαυξχνόμενον κατά δραχμές 50)00 έπί έγγάμιυν άνευ τέ- 

V.vojv καί κατά δραχμές 5.000 έπί πλέον επί έγγάμων μετά 
τέκνων βαρυνόντων χύτούς, έφ’ όσον τά συναπτόμενχ Ασφαλι
στήρια συμβόλαια είναι διάρκειας μέχρι 10 ετών. Έάν τά 
ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι διαρκείαε μεγαλ.υτέρας των 10 
ετών, τά έκπιπτόμενα. κατά τ’ ανωτέρω, ποσά προσαυξάνον
ται κατά ποσοστόν 1 °0 τοΰ δηλ.ουμένού εισοδήματος δι’ έκα
στον έτος άσφαλίσεως πλέον των 10 ετών, καί μέχρι δρα
χμών 40.000 έτησίως κατ’ άνώτατον όριον, προσαυξανόμε
νου κατά δραχ. 5.000 έπί εγγάμων άνευ τέκνων καί κατά 
δρα/. 5.000 επί πλέον έπί έγγάμων μετά τέκνων βαρυνόντων 
αυτούς.

Λιά τον υπολογισμόν τών έκπεστέων άσφαλ.ίστρων κλά
σμα τοΰ έτους λογίζεται ώς ολόκληρον έτος.

3. 'Απαλλάσσονται τοΰ φόρου εισοδήματος τά εις τούς ή- 
σφαλισμένους κλάδου ζωής διανεμόμενα μερίσματα έκ τής 
συμμετοχής των εις τά κέρδη τών ασφαλιστικών επιχειρή
σεων, μέχρι ποσοϋ δραχμών 15.000 έτησίως άνά άσφαλιζό- 
μενον καί διά τό σύνολον τών παρ’ αύτςύ λαμβανομένων με
ρισμάτων έκ τυχόν πλειόνων τής μιας ασφαλιστικών έπιχει- 
ρήσεων. Προκειμένου περί διανομής ποσών μεγαλυτέρων τών 
ως άνω όριζομέ'/ojv, ό παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται 
μετά τήν έκπτωσιν τοΰ ανωτέρω ορίου, έπί τή βάσει τών 
φορολογικών συντελεστών τοΰ άρθρου 9 τοΰ Ν. Δ/τος 3323/ 
1955 «περί φορολογίας τοΰ εισοδήματος» καί προ τής ένερ- 
γείας τών κατά τό άρΟρον 8 αύτοϋ έκπτώσεων, ώς τά άρθρα 
ταϋτα ισχύουν τροποποιηθέντα διά τοΰ Α.Ν. 239/1967.« περί 
τροποποιήσεως καί συμπλ.ηρώσεως τής περί φορολογία ‘ εισο
δήματος νομοθεσίας καί άλλων τινών διατάξεων».

4. At καταβαλλόμεναι εΐσφοραί έργοδοτών δι’ όμαδικάς 
ασφαλίσεις ζωής τών ύπ’ αύτών άπασχολουμένων έργατοϋ- 
παλλ.ήλ,ων θεωρούνται δαπάναι έπιχειρήσεως.

'· , ΚΕΦΑΑΛΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ '
Τελικαί διατάξεις.

“ΑρΟρον 53. ■ · .' · -

α) Πάσα άμεσος ή έμμεσος παρέμβασις προς έπηρεασμόν 
τών μετ’, αυτών καθ’ οίονδήποτε τρόπον συναλλασσομένων 
πελατών επί σκοπώ έξυπηρετήσεως ή επιλογής ασφαλιστικών 
Εταιρειών, καί

β) ή έπ’ άμοιβή ή άνευ αμοιβής πρακτόρευσις Ασφαλιστι
κών Εταιρειών.

2. Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται εις τούς υπαλλήλους τής 
’Αγροτικής Τρχπέζης τής Ελλάδος νά μεσολαβούν μόνον 
διά τάς ύπό τής A.T.E. συναπτομένας άσφαλίσεις. ’Επίσης 
κατ’ έξαίρεσιν δύνχντχι ύπάλλ.ηλ.οι ’Εμπορικών Τραπεζών νά 
πρακτορεύουν άσφαλιστικάς Εταιρείας εις πόλεις κειμένας 
έκτος τής περιοχής τής τέως Λιοικήσεως Πρωτευούσης καί 
έχούσας πληθυσμόν κατώτερον τών δέκα χιλιάδων κατοίκων 
καί μόνον δι’ Ασφαλίσεις φυσικών ή νομικών προσώπων κα- 
τοικούντων ή έχόντων τήν έδραν των έν τή περιοχή τών πό
λεων τούτων.

3. Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρθρου άρχεται μετά παρέλευ- 
σιν ενός έτους Από τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος Ν. Δ/τος.

-Άρθρον 55.
1. Τά ύπό τών ’Ασφαλιστικών Εταιρειών Κλάδου Ζωής 

καί Κεφχλαιοποιήσεως ύποβχλλόμενχ εις τό Ύπουργεΐον 
’Εμπορίου στοιχεία κατά τά άρθρα 15 καί 19 τοΰ παρόντος 
ώς καί οί υποβαλλόμενοι πίνακες ύπολογισμοΰ τών μχθημά- 
τικών άποθεμάτων ίσολογισμού, προσυπογράφονται ύπυ Ανά- 

ι λογιστών.
• 2. Διά Β. Δ/τος έκδοθησομένου προτάσει τοΰ Υπουργού 

.’Εμπορίου θέλουν καθορισθή τά άπαιτούμενα προσόντα δια 
τήν χορήγησιν Αδειας άσκήσεως επαγγέλματος άναλογιστοϋ.

Άρθρον 56.
-- . 1. Δά Βασ. Δ/των έκδιδομένων προτάσει τοΰ Υπουργού 
’Εμπορίου δύνανται νά καθιερούνται έκάστοτε ενιαίοι γενικοί 
όροι Ασφαλιστηρίων συμβολαίων δι’ ένα ή πλείονας κλάδους 
Ασφαλίσεων.
c 2. ’Από τής δημοσιεύσεως τών ώς άνω Βασ. Δ/των καθί
σταται υποχρεωτική' διά πάσαν έν Έλλάδι λειτουργούσαν 

■ ’Ασφαλιστικήν Έπιχείρησιν ή έφαρμογή τών καθιερουμενων 
κατά τ’ Ανωτέρω ενιαίων γενικών όρων Ασφαλιστηρίων συμ-

; 1. ’Απαγορεύεται ή σύστασις καί λειτουργία Εταιρειών 
με σκοπόν τήν συλλογήν καί διαχείρισιν τών περιοδικών κατα
βολών τών έγγραφομένων μελών καί τήν διανομήν τών χρη
μάτων μεταξύ τών έγγεγραμέννων μελών, συνενουμένων καθ’ 
ομάδας (Έταιρεϊαι άποταμιεύσεως).

2. ’Απαγορεύεται ή σύστασις καί λειτουργία Εταιρειών 
μέ σκοπόν τήν προσέ/υουσιν τών έφ’ άπαξ ή περιοδικών, Αμέ-. 
σως ή έμμέσως καταβαλλόμενων οικονομιών τού κοινού, έπί 
σκοπώ κεφαλαιοποιήσεως, άναλαμβχνοΰσών ώρισμένχς υπο
χρεώσεις (Έταιρεϊαι κεφχλαιοποιήσεως).

3. ’Απαγορεύεται εις τάς έν 'Ελλάδι λειτουργούσης ήμε-
δχπάς ή Αλλοδχπάς έμπορικάς, τραπεζικάς, βιομηχανικές 
καί έν γένει πάσης φύσεως επιχειρήσεις νά ένεργοΰν καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον Ασφαλίσεις. '

Έξαιρετικώς επιτρέπεται εις τήν Αγροτικήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος ή ενέργεια γεωργικών Ασφαλίσεων κατά τάς 
περί αυτής κειμένας διατάξεις. ’ . 1

4. ’Απαγορεύεται καί είναι Απολύτως άκυρος ή σύναψις 
ασφαλειών προσώπων ή πραγμάτων κατά κινδύνων υποκειμέ
νων έν όλω ή έν μέρει εις πραγματοποίησή έν τή ήμεδαπή, 
α) .παρ’ Ασφαλιστικαΐς έπιχειρήσεσι μή κεκτημέναις άδειας 
λειτουργίας έν Έλλάδι καί β) παρ’ έπιχειρήσεσι νομίμως 
λειτουργούσαις έν Έλλάδι άλλ.ά δι’ έκδόσεως Ασφαλιστηρίων 
έν τή Αλλοδαπή.

“Αρθρον 54. "'
1. ’Απαγορεύεται είς ύπαλλήλους Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικαίου, ένεργούντων Τραπεζικάς 
καί έν γένει πιστωτικές έργασίας, καί ’Ασφαλιστικών Τα- 
μείουν τών ύπαλλήλ.ων τών Νομικών τούτων προσώπων ώς 
και εις τρίτα πρόσωπα χρησιμοποιούμενα ύπό πάντων τών 
Ανωτέρω :

βολαίων.
Άεθρον. 57.

1. Δι’ Αποφάσεων τοΰ 'Υπουργού Εμπορίου καθορίζονται 
έκάστοτε τά κατά κλάδους Ανώτατα όρια ιδίας κρατήσεως 
(PLEIN) έκάστης Ασφαλιστικής Εταιρείας.
.. 2. Βάσει τών Ανωτέρω Αποφάσεων συντάσσοντχι κατά 
μήνα.Δεκέμβριον έκάστου έτους σχετικοί πίνακες δημοσιευό
μενοι είς τήν Εφημερίδα τής’Κυβερνήσεως (Δ.Α.Ε. καί Ε.
Π.Ε.).

3. Αί Ασφαλ.ιστικαί Έταιρεϊαι ύποχρ 
έτος ύποβάλλ.ουν είς τό 'Υπουργεΐον Έμ: 
ισολογισμούς τών άντασφαλιστών των.

:ούνται, όπως κατ’ 
:ορίου τούς έτησίους

Άρθρον 5S.
Δι’ άποφάσεως τού .Υπουργού Εμπορίου δύναται ν’ άνα- 

καλήται προσωρινώς ή καί οριστικούς ή άδεια λειτουργίας ή 
έγκαταστάσεως ’Ασφαλιστικής Εταιρείας, μεσίτου τού 
Λλ.όϋδς ή άλληλασφαλ.ιστικοΰ Συν/σμού ή Ταμείου', έφ’ όσον 
άρνούνται ή άδικα1.ολογήτως καθυστερούν την καταβολήν 
τού έπιδικασθέντος άσφαλίσματος βάσει τελεσιδίκου δικα
στικής άποφάσεως.

Άρθρον 59.
1. Αί έν Έλλάδι λειτουργούσαι ήμεδαπαί καί άλλοδαπαί 

Ασφαλ.ιστικαί έπιχειρήσεις δύνανται κατόπιν έγκρίσεως τού 
Υπουργού Εμπορίου, δημοσιευομένης είς τήν Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως (Δ.Α.Ε. καί Ε.Π.Ε.), νά μεταβιβάζουν έν 

.' όλω ή έν μέρει τό χαρτοφυλακιον Ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
των, μετά τών συναφών δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων, εις 
μίαν ή πλ.είονας νομίμως λειτουργούσας έν Έλλάδι έτερας 
άσφαλ.ιστικάς έπιχειρήσεις.
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2. ' Η μεταβίβασις έγκρίνεται μόνον έφ’ όσον αϋτη είναι
σύμφωνος προς τά συμφέροντα τών ήσφαλ,ισμένων καί των · 
πιστωτών της έπιχειρήσεως. :

3. Δι’ άνακοινώσεως, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Δ.Α.Ε. καί Ε.ΓΙ.Ε.) ώς καί είς μίαν 
ήμερησίαν εφημερίδα καί μίαν ήμερησίαν ή έβ&ομαδιαίαν οι
κονομολογικήν εφημερίδα της εδράς της Εταιρείας ή‘του 
νομίμου άντιπροσώπου προκειμένου περί αλλοδαπής , τάσ
σεται προθεσμία τριών μηνών προς υποβολήν ενστάσεων ύπό 
τών ενδιαφερομένων.

4. Μετά τήν δημοσίευσιν τής Υπουργικής άποφάσεως της
έγκρινούσης τήν μεταβίβασιν τοϋ χαρτοφυλακίου, δέν δύναν- 
ται νά άντιταχθοϋν κατά της ώς άνω μεταβιβάσεως οί ήσφα- 
λισμένοι, οί συμβληθέντες εις τήν άσφαλισΤικήν σύμβασιν, οί 
δικαιούχοι τοϋ άσφαλίσματος καί οί πιστωταί τής ασφαλιστι
κής έπιχειρήσεως. ■

- Άρθρον 60.
Ά^ό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος καταργοΰνται αί δια

τάξεις :
1. Τοϋ κωδικοποιημένου Νόμου 1023/1917 «περί ιδιωτι

κής Έπιχειρήσεως Άσφαλίσεως» ώς έτροποποιήθη καί . 
συνεπΧηρώθη μεταγενεστέρως. ' . · _ L________ _

2. Τοϋ άπό 13/16 ’Τανουαρίου 1918 Β. Δ/τος «περί έκ- 
τελέσεως τών άρθρων δ έδαφ. 2 καί 19 έδαφ 4 τοϋ Ν. 1023».

3. Τοϋ άπό 19.1.1926 Δ/τος «περί άσκήσεως τοϋ κλάδου 
κεφαλαιοποιήσεως παρά τών άσφαλιστικών Εταιρειών».

4. _Τών άρθρο/ν 6, 7 καί 8 τοϋ Νόμου 403/1941 «περί 
καταργήσεως τοϋ Άντασφαλιστικοΰ Ιδρύματος τής Ελλά
δος» ώς έτροποποιήθησαν καί συνεπληρώθησαν μεταγενεστέ-
;ρως. . .. -..ή.ν
!λ -5, Τοϋ Ν. Δ/τος 112/1946 «περί καθορισμού τοϋ ποσοϋ 
τοϋ μετοχικού κεφαλαίου καί τής άσφαλιστικής έγγυήσεως 
τών έν Έλλάδι ασφαλιστικών επιχειρήσεων». / ·

6. Τοϋ άπό 18.1.1947 Β. Δ/τος «περί καθορισμού τών 
περιουσιακών στοιχείων τών συνιστώντων το μετοχικόν κε- 
φάλαιον καί τήν ασφαλιστικήν τοποθέτησιν ή έγγύησιν τών έν 
'Ελλάδι άσφαλιστικών έπιχειρήσεων».

• . \ - · · · ' . . '«· . -*

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ’ ΤΠ’ ΑΡΙΘ· 716
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινων 

τοϋ Ν. Δ/τος ύπ’. άριθ. 3721/1957 «περί συστάσεως 
Όογανισυ,οϋ ’Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
.(Ο.Α.Σ.Θ.). (Φ.Ε.Κ. 238 Α'/7-11-70).

• "ΑρΟρον 5.
1. Διά τήν άσφάλισιν τών περιουσιακών στοιχείων τοϋ 

Ο.Α.Σ.Θ. κατά τών κινδύνων πυρός, τής έξ ατυχημάτων 
τών αυτοκινήτων τούτου άστικής ευθύνης ώς καί· τών ίδιων 
ζημιών τών αυτοκινήτων, συνισταται διά τοϋ παρόντος 
ειδικός λογαριασμός ύπό τήν έπωνυμίαν «ασφαλιστικόν 
κεφάλαιον». Τό κεφάλαιον τούτο σχηματίζεται έκ ποσο
στού 2 % έπί τών έτησίων έν γένει έσόδων τοϋ Ο.Α.Σ.Θ. 
άπό της χρήσεως 19/0 καί εφεξής. Τό ποσοστόν τούτο 
δύναται νά αύξομειοϋται δι’ άποφάσεω: τοϋ έπί τών Συγ
κοινωνιών Μ πουργοϋ, έκδιδομένης μετά γνώμην τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου τοϋ ’Οργανισμού. Δύναται δι’ άποιρά-

7. Τοϋ ύπ’ άριθ. 112/1965 Β. Δ/τος «περί αύξήσεως του 
ποσοϋ τής άσφαλιστικής έγγυήσεως τών έγκατασταθησομε
νών έν Έλλάδι αλλοδαπών άσφαλιστικών Εταιρειών», καί 
: 8. Πάσα έτέρα γενική ή ειδική διάταξις άντικειμένη είς 
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος, έ- 
ξαιρέσει τών συναφών διατάξεων τοϋ Νόμου 4169/1961 
«περί γεωργικών κοινωνικών άσφαλ.ίσεο/ν», ώς έτροποποι
ήθη μεταγενεστέρως, καί τοϋ Α.Ν. 501/1968 «περί άσφαλί
σεως έξαγωγικων πιστώσεων».

Άρ-Spov 61.

• 'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται μετά ένα μήνα άπό τής 
δημοσίεύσεώς του εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, εφ 
όσον δέν ορίζεται άλλως έν αύτώ.

Έν Άθήναις τή 13 Ίανούαρίου 1970 
Έν Όνόματι τοϋ Βασιλ.έως 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΕΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

, · - Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ . ;·*
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΝ Α7 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β' 
ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ ~ Δ Η Μ. Π ΑΤΙΑ Η Σ

• ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚ. ΜΛΚΛΡΕΖΟΣ, ΙΙΛ. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟ Π ΟΥΛΟΣ, Α- 

ΔΑΜ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, 
ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ,

' ΙΩΑΝ. ΧΟΑΕΒΑΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΕΠΑΜ. ΤΣΕΛΛΟΣ, ΑΠΟΣΤ. 
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗ.ΜΗΤΡΙΟΥ, .
ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. Β.Α4ΛΗΣ.

. Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τοϋ Κράτους Σφραγίς.
Έν Άθήναις τή 15 Τανουαρίου 1970

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Η ΑΙΑΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟ Π ΟΥΑΟΣ ___

σεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ ’Οργανισμού έγκρι- 
νομένης ύπό τοϋ έπί τών Συγκοινωνιών· Υπουργού, έφ’ 
όσον τό άσφαλ.ιστικόν κεφάλ.αιον ύπερβή τό τριπλάσιον 
τών έτησίων κρατήσεων τοϋ έν λόγω λ.ογαριασμοϋ, τό έπί 
π/.έον ποσον νά διατίθεται ύπέρ τών πάσης φύσεως άναγκών 
τοϋ Ο.Α.Σ.Θ.

2. Αί διατάξεις τοϋ άρθρου III παράγραφος 4 τοϋ Κ.Ο.Κ., 
κυρωθέντος διά τοϋ Ν. Δ/τος 4233/1962 «περί κυρώσεως 
τοϋ Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας», ώς αϋται συνεπλ.ηρώ- 
θησαν διά τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν. Δ/τος 
4354/1964 «περί άπαγορεύσεως μεταφοράς επιβατών, έπί 
κομίστρω δι’ έπιβατηγών αύτοκινήτων ιδιωτικής καί δημο
σίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού καί άλλ,ων τινών δια
τάξεων», έφαρμόζονται καί έπί τοϋ Ο.Α.Σ.Θ. ώς φορέως 
τοϋ κεφαλαίου άσφαλ,ίσεως.

3. Αί λεπτομέρειαι τής λειτουργίας καί διαχειρίσεως τοϋ 
κατά τό παρόν άρθρον άσφαλιστικοϋ κεφα/.αίου καθορισθή- 
σονται δι’ άποφάσεως τοϋ επί τών Συγκοινωνιών 'Υπουργού.


