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1 Νομικό πλαίσιο και άλλα σχετικά έγγραφα 
 
Σχετικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις:  
 
 

1. Οδηγία 
Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ).  
 

2. Τροποποιητικές Οδηγίες 
Οδηγία 2011/89/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για 
τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 
2009/138/ΕΚ, όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων 
 
Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014 , σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ 
και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) - (Omnibus II) 
 

3. DA (Delegated Act) 
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί (ΕΕ)2015/35 της Επιτροπής της 10ης 
Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ανάληψη και 
την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ): 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R0035 

 
4. ITS (Implementing Technical Standards) 

ITS 2450 
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2450 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 
2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα 
υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές σύμφωνα 
με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2450 

 
 
ITS 2452 
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2452 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 
2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με τις 
διαδικασίες, τους μορφότυπους και τα υποδείγματα της έκθεσης 
φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2452 
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5. QRTs (Quantitative Reporting Templates) 
Υποδείγματα σε σχέση με την υποβολή πληροφοριών που περιέχονται στα 
πιο πάνω ITS, μπορείτε επίσης να τα βρείτε και στις ακόλουθες 
ηλεκτρονικέςδιευθύνσεις: 
 
Annexes (Clean printable A4) to final Report on the public consultation CP-
14-052 ITS on regular supervisory reporting 
 
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/Annexes%20(clean%20printable
%20A4)%20to%20Final%20Report%20on%20CP-14-
052%20ITS%20on%20regular%20supervisory%20reporting.zip 
 
Annexes to final Report on the public consultation CP-14-055 ITS on public 
disclosure: procedures formats and templates  
 
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/Annexes%20to%20Final%20Re
port%20on%20the%20public%20consultation%20CP-14-055.zip 
 

6. Κατευθυντήριες γραμμές της EIOPA 
Κατευθυντήριες γραμμές της EIOPA σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη 
δημοσιοποίηση:  
 
https://eiopa.europa.eu/GuidelinesSII/EIOPA_EL_Public_Disclosure_GL.pdf 
 
Κατευθυντήριες γραμμές της EIOPA σχετικά με την αξιολόγηση των ιδίων 
κινδύνων και φερεγγυότητας: 
 
https://eiopa.europa.eu/GuidelinesSII/EIOPA_Guidelines_on_ORSA_EL.pdf 
 
Κατευθυντήριες γραμμές της EIOPA σχετικά με την υποβολή στοιχείων για 
τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας:  
 
https://eiopa.europa.eu/GuidelinesSII/EIOPA_EL_FS_GLs.pdf 
 
Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλες κατευθυντήριες γραμμές της EIOPA που 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ετοιμασία των αναφορών: 
 
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/guidelines 
 
 

7. T4U 
XBRL Tool for undertakings (T4U): 
 
http://dev.eiopa.europa.eu/XBRT/Deployment/2015/WindowsT4U_FULL_S2/
PRO/SolvencyII_T4U_FULL_2015_PRO.application 

  



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 

4 
 

2 Πληροφορίες αρχικής αποτίμησης – Day 1 Reporting 
 
Πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν 
Αναφορά γίνεται στο άρθρο 314 των DA. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
αυτού, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της Φερεγγυότητας ΙΙ, οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στις εποπτικές αρχές τις ακόλουθες 
ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες: 
 

α) Μια αρχική αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που 
συντάσσεται σύμφωνα με τις αρχές αποτίμησης που ορίζονται στα άρθρα 
75 έως 86 της Οδηγίας. Η ημερομηνία αναφοράς της εναρκτήριας 
οικονομικής κατάστασης είναι η πρώτη μέρα της εταιρικής χρήσης της 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης που αρχίζει την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016, αλλά πριν την 1η Ιουλίου 2016. 

 
β) Χωριστά για κάθε σημαντική κατηγορία των στοιχείων του ενεργητικού, 

ποιοτική εξήγηση των σημαντικότερων διαφορών μεταξύ των αριθμητικών 
στοιχείων που δηλώνονται στην εναρκτήρια αποτίμηση, όπως ορίζεται στο 
α) πιο πάνω, και των ποσών που υπολογίζονται σύμφωνα με το 
προγενέστερο καθεστώς φερεγγυότητας. 

 
γ) τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και τα επιλέξιμα ίδια 

κεφάλαια της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εναρκτήριας οικονομικής 
κατάστασης.  

 
Πιο αναλυτικά οι απαιτήσεις για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της Φερεγγυότητας ΙΙ 
αναφέρονται στo άρθρο 5 του ITS 2450. Τα υποδείγματα που πρέπει να 
υποβληθούν από ομίλους για την Πρώτη Μέρα Ποσοτικών Αναφορών αναφέρονται 
στο άρθρο 22 του ITS 2450.  
 
Ημερομηνία αναφοράς 
Σύμφωνα με την παράγραφο 1α) πιο πάνω η ημερομηνία αναφοράς της εναρκτήριας 
οικονομικής κατάστασης είναι η πρώτη μέρα της εταιρικής χρήσης της ασφαλιστικής 
ή αντασφαλιστικής επιχείρησης που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αλλά 
πριν την 1η Ιουλίου 2016. Δηλαδή για ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των 
οποίων η τελευταία ημέρα εταιρικής χρήσης ήταν η 31/12/2015, η ημερομηνία 
αναφοράς είναι η 1/1/2016.   
 
Ημερομηνία υποβολής 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του πιο πάνω άρθρου των DA, τα πιο πάνω στοιχεία 
θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο σε 20 εβδομάδες μετά την ημερομηνία 
αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1α) πιο πάνω. Ειδικότερα για τις 
επιχειρήσεις με εταιρική χρήση που λήγει στις 31/12/2015, η ημερομηνία υποβολής 
είναι το αργότερο 20 εβδομάδες μετά την 1/1/2016.  
 
Σε ό,τι αφορά ομίλους, η ημερομηνία υποβολής, σύμφωνα με το άρθρο 308β (8) της 
Οδηγίας, επεκτείνεται κατά 6 εβδομάδες. 
 
Τρόπος υποβολής 
Όλες οι πιο πάνω πληροφορίες θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τα QRTs  
πρέπει να υποβάλλονται σε XBRL μορφή μέσω του T4U. Ο τρόπος υποβολής τους 
στο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας θα ανακοινωθεί αργότερα. 
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3 Τακτική Εποπτική Αναφορά 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 304(1) των DA, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν σε προκαθορισμένες περιόδους τα πιο κάτω: 
 

α) την έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης (Solvency 
and Financial Condition Report - SFCR) 

 
β)  την τακτική εποπτική έκθεση (Regular Supervisory Report – RSR) 
 
γ)  την εποπτική έκθεση αξιολόγησης ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας (Own 

Risk Solvency Assessment – ORSA)  
 
δ) ετήσια και τριμηνιαία ποσοτικά υποδείγματα (Quantitative Reporting 

Templates – QRTs) 
 
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να μελετήσουν τις κατευθυντήριες 
γραμμές της EIOPA σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση. 
 

3.1 Νόμισμα 
 

• Σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του ITS2450 το νόμισμα αναφοράς είναι το ίδιο 
νόμισμα που χρησιμοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις, τόσο της 
επιχείρησης σε ατομική βάση όσο και των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων του ομίλου, εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά από τις εποπτικές 
αρχές. 

 
Στο παρόν στάδιο η Υπηρεσία δεν θα ζητήσει από τις 
ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις να υποβάλουν τα στοιχεία σε 
άλλο νόμισμα, όμως δύναται στο μέλλον να αναθεωρηθεί η απόφαση, για 
στατιστικούς σκοπούς. 

 
Επομένως, οι ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
ετοιμάσουν όλες τις πιο πάνω αναφορές στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για 
την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων τους. 

 
• Σύμφωνα με το άρθρο 3(4) του ITS2450, η μετατροπή στο νόμισμα αναφοράς 

υπολογίζεται με εφαρμογή της ισοτιμίας που προέρχεται από την ίδια πηγή 
όπως η ισοτιμία που χρησιμοποιείται για τις οικονομικές καταστάσεις της 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, σε περίπτωση υποβολής 
στοιχείων σε ατομική βάση, ή για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 
σε περίπτωση υποβολής στοιχείων σε επίπεδο ομίλου, εκτός εάν οριστεί 
διαφορετικά από την εποπτική αρχή. 

 
Στο παρόν στάδιο η Υπηρεσία δεν θα ζητήσει από τις 
ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις να υποβάλουν τα στοιχεία σε 
άλλη ισοτιμία, όμως δύναται στο μέλλον να αναθεωρηθεί η απόφαση, για 
στατιστικούς σκοπούς. 
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3.2 Τριμηνιαία QRTs 
 
Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται 
Το άρθρο 6 του ITS2450 αναφέρει όλα τα QRTs που θα πρέπει να υποβληθούν σε 
σχέση με τις τριμηνιαίες αναφορές. Το άρθρο 23 του ITS2450 αναφέρει τα QRTs που 
θα πρέπει να υποβληθούν από ομίλους. (Για τα QRTs που απαιτούνται με βάση το 
ITS 2450 βλέπε Παράρτημα 2.) 
 
Ημερομηνία υποβολής 
Το άρθρο 308β(7) και (8) της Οδηγίας, αναφέρεται στις μεταβατικές ημερομηνίες 
υποβολής των τριμηνιαίων QRTs. 
 
Πρέπει να υποβληθούν τριμηνιαία QRTs για το κάθε τρίμηνο του 2016, σε διάστημα 
8 εβδομάδων από το τέλος κάθε τριμήνου.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 35(6) και 35(7) της Οδηγίας οι εποπτικές αρχές έχουν το 
δικαίωμα, όπου οι αναφορές είναι σε μικρότερα διαστήματα από ένα χρόνο να 
περιορίσουν τη συχνότητα των αναφορών αυτών, ή να εξαιρούν 
ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις από την υποβολή πληροφοριών ανά 
στοιχείο, σε περιπτώσεις όπου η υποβολή των πληροφοριών αυτών θα ήταν 
επαχθής σε σχέση με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των εγγενών 
κινδύνων της δραστηριότητας της επιχείρησης.  Η Έφορος Ασφαλίσεων αποφάσισε 
να μην εξασκήσει αυτό το δικαίωμα και όλες οι ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές 
εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν το σύνολο των τριμηνιαίων αναφορών στις 
προκαθορισμένες ημερομηνίες (βλέπε Παράρτημα 1). 
 
Τρόπος υποβολής 
Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή XBRL μέσω του T4U. Ο 
τρόπος υποβολής τους στο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας θα ανακοινωθεί 
αργότερα. 
 
 

3.3 Ετήσια QRTs 
 
Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται 
Τα άρθρα 8-20 του ITS2450 αναφέρουν όλα τα QRTs που θα πρέπει να υποβληθούν 
σε σχέση με τις ετήσιες αναφορές. Τα άρθρα  25 -36 αναφέρουν όλα τα QRTs που 
θα πρέπει να υποβληθούν σε σχέση με τις ετήσιες αναφορές για ομίλους. 
 
Ημερομηνία υποβολής 
Το άρθρο 308β (5) και (8) της Οδηγίας, αναφέρεται στις μεταβατικές ημερομηνίες 
υποβολής των ετήσιων QRTs (βλέπε Παράρτημα 1). 
 
Για ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των οποίων η τελευταία ημέρα 
εταιρικής χρήσης ήταν η 31/12/2015, η πρώτη ημερομηνία αναφοράς για τα QRTs θα 
είναι η 31/12/2016 και θα υποβληθούν το αργότερο 20 εβδομάδες μετά την 
31/12/2016, ή 26 εβδομάδες αν πρόκειται για ομίλους.  
 
Τρόπος υποβολής 
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή XBRL μέσω του T4U. Ο τρόπος 
υποβολής τους στο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας θα ανακοινωθεί 
αργότερα. 
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3.4 Έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής 
κατάστασης – SFCR 
 
Το SFCR είναι μια γραπτή αναφορά (narrative report) που πρέπει να υποβάλλεται 
ετήσια στην εποπτική αρχή και να δημοσιοποιείται.  
 
Τα άρθρα 51,53,54,55 της Οδηγίας αναφέρουν γενικές αρχές για το SFCR. 
 
Tα άρθρα 290 – 303 των DA, δίνουν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το 
περιεχόμενο του SFCR, τους τρόπους υποβολής του, τις περιόδους που αναφέρεται 
κλπ.  
 
Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται 

• Γραπτή αναφορά: άρθρα 290 – 299 των DA 
• Σχετικά QRTs που πρέπει να περιλαμβάνονται ως παράρτημα στο SFCR: 

ITS 2452 
 
Ημερομηνία υποβολής 
Το άρθρο 308β (6) και (8) της Οδηγίας αναφέρεται στις μεταβατικές ημερομηνίες 
αναφοράς του SFCR. 
 
Για ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των οποίων η τελευταία ημέρα 
εταιρικής χρήσης ήταν η 31/12/2015, η πρώτη ημερομηνία αναφοράς για το SFCR 
θα είναι η 31/12/2016 και θα υποβληθεί το αργότερο 20 εβδομάδες μετά την 
31/12/2016, ή 26 εβδομάδες αν πρόκειται για ομίλους.  
 
Τρόπος υποβολής 
Θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf. Ο ακριβής τρόπος που θα γίνεται η 
υποβολή θα ανακοινωθεί αργότερα. 
 

3.5 Τακτική εποπτική έκθεση (Regular Supervisory Report – 
RSR) 
 
Το RSR είναι μια γραπτή αναφορά (narrative report) που πρέπει να υποβάλλεται 
στην εποπτική αρχή, τουλάχιστον κάθε τρία έτη.  
 
Τα άρθρα 304 – 313 των DA δίνουν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το 
περιεχόμενο του RSR, τους τρόπους και προθεσμίες υποβολής, κλπ.  
 
Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται 
Σχετικά είναι τα άρθρα 307 – 311 των DA. 
 
Ημερομηνία υποβολής 
Το άρθρο 308β (5) και (8) της Οδηγίας αναφέρεται στις μεταβατικές ημερομηνίες 
αναφοράς του RSR. 
 
Για ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των οποίων η τελευταία ημέρα 
εταιρικής χρήσης ήταν η 31/12/2015, η πρώτη ημερομηνία αναφοράς για το RSR θα 
είναι η 31/12/2016.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 312(1) και (2) των DA, οι εποπτικές αρχές μπορούν να 
απαιτούν από μια ασφαλιστική/αντασφαλιστική επιχείρηση να υποβάλει το RSR στο 
τέλος κάθε εταιρικής χρήσης.  Για το 2016, όλες οι ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές 
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επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν το RSR. Επομένως, για εταιρείες στις 
οποίες η τελευταία ημέρα υποβολής είναι η 31/12/2016, θα πρέπει να υποβληθεί το 
RSR, 20 εβδομάδες μετά την 31/12/2016. Η Υπηρεσία θα εξετάσει τις εκθέσεις αυτές 
και θα αποφασίσει την τελική μελλοντική συχνότητα με την οποία θα απαιτείται 
υποβολή του RSR. 
 
 
Τρόπος υποβολής 
Θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf. Ο ακριβής τρόπος που θα γίνεται η 
υποβολή θα ανακοινωθεί αργότερα. 

 

3.6 Εποπτική έκθεση αξιολόγησης ιδίων κινδύνων και 
φερεγγυότητας (Own Risk Solvency Assessment– ORSA) 
 
Η έκθεση ORSA πρέπει να υποβάλλεται στις εποπτικές αρχές ετήσια, οποτεδήποτε 
κατά τη διάρκεια του έτους και εντός 2 εβδομάδων από την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης .  
 
Το άρθρο 45 της οδηγίας και το άρθρο 306 των DA αναφέρουν τι πρέπει να 
περιλαμβάνει η έκθεση αυτή.  
 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
ORSA περιέχονται στις κατευθυντήριες γραμμές της EIOPA σχετικά με την 
αξιολόγηση των ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας. 
 

4 Εποπτική Αναφορά κατόπιν προκαθορισμένων 
γεγονότων 

 
Σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 30 των κατευθυντηρίων γραμμών της 
EIOPA, σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση, οι 
ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να ειδοποιήσουν τον Έφορο 
Ασφαλίσεων άμεσα για την επέλευση οποιωνδήποτε γεγονότων τα οποία θα 
μπορούσαν ευλόγως να οδηγήσουν ή έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντικές μεταβολές 
στη δραστηριότητα και στα αποτελέσματα, στο σύστημα διακυβέρνησης, στο προφίλ 
κινδύνου, καθώς και στη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας 
επιχείρησης ή ενός ομίλου (εφεξής προκαθορισμένο γεγονός). Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, οι ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να 
συμβουλεύονται τον Έφορο Ασφαλίσεων σχετικά με το αν ένα δεδομένο γεγονός 
εμπίπτει στα προκαθορισμένα γεγονότα. 
 

5 Υποβολή Εθνικών συγκεκριμένων υποδειγμάτων 
(National Specific Templates) 
Εκτός από τα πιο πάνω οι ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
υποβάλλουν συγκεκριμένα εθνικά υποδείγματα προς την Υπηρεσία σε ετήσια βάση. 
 
Η φύση και ο τρόπος υποβολής των στοιχείων αυτών θα ανακοινωθεί από την 
Υπηρεσία αργότερα.  
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6 Υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 
 
Σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2 της κατευθυντήριας οδηγίας της EIOPA 
σχετικά με την υποβολή στοιχείων για  τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας, οι οντότητες που υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία είναι : 
 

α) Ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί όμιλοι των οποίων ο ισολογισμός βάσει της 
οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ  εμφανίζει σύνολο ενεργητικού που υπερβαίνει το 
ποσό των 12 δισεκατ. ευρώ ή το ισόποσο στο εθνικό νόμισμα·  

 
β) Μεμονωμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και 

ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών των οποίων ο ισολογισμός 
βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ εμφανίζει σύνολο ενεργητικού που 
υπερβαίνει το ποσό των 12 δισεκατ. ευρώ ή το ισόποσο στο εθνικό νόμισμα 
και που δεν ανήκουν σε όμιλο που υποβάλλει στοιχεία σύμφωνα με την 
προηγούμενη υποπαράγραφο  

 
Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται, οι προθεσμίες και όλα τα σχετικά 
στοιχεία περιλαμβάνονται στην κατευθυντήρια γραμμή της EIOPA, σχετικά με την 
υποβολή στοιχείων για  τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

7 Στατιστικά στοιχεία για την Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου 
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα επικοινωνήσει ξεχωριστά με τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που θα πρέπει να υποβάλουν στοιχεία προς αυτήν καθώς και τον τρόπο 
υποβολής τους.   
 

8 Παραρτήματα 
 
Παράρτημα 1 - Ημερομηνίες υποβολής των εποπτικών αναφορών 
 
Παράρτημα 2 – QRT entry points 
 


