ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - VDV LEBEN INTERNATIONAL AEAZ
Σε ζπλέρεηα ηνπ από 19-04-2011 Δειηίν Τύπνπ, ζρεηηθά κε ηελ πξνζπάζεηα
αλεύξεζεο άιιεο εηαηξίαο πνπ ζα ζπλερίζεη ηα ζπκβόιαηα ηεο «VDV LEBEN
INTERNATIONAL A.E.A.Z.» (VDV), ην Εγγπεηηθό Κεθάιαην Ζσήο (Εγγπεηηθό)
ελεκεξώλεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο σο άλσ εηαηξίαο (αζθαιηζκέλνη) σο εμήο:
Έλα από ηα βαζηθόηεξα δεηήκαηα πνπ αληηκεηώπηζε ην Εγγπεηηθό, θαηά ηελ
πξνζπάζεηα αλεύξεζεο άιιεο εηαηξίαο πνπ ζα ζπλερίζεη ηα ζπκβόιαηα ηεο VDV,
ήηαλ θαη ν έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ νδήγεζε ηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο ζηελ, ππ’
αξηζκόλ 2/5.1.2011, απόθαζε γηα αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο VDV, ζηελ
νπνία ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη σο «…η έλλειψη ηων περιουζιακών ζηοιχείων ηα οποία
η εηαιρία δήλωνε όηι διέθεηε ζε αζθαλιζηική ηοποθέηηζη…». Τειηθά, ε θαηαιεθηηθή
πξνζεζκία, ππνβνιήο πξόηαζεο γηα ηελ αλάιεςε ησλ ζπκβνιαίσλ ηεο VDV,
παξήιζε ρσξίο θακία από ηηο εηαηξίεο πνπ είραλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ λα θαηαζέζεη
πξόηαζε.
Βάζεη ηνπ ζεζκηθνύ θαη θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ην Εγγπεηηθό ζα πξνβεί δηαδνρηθά ζηηο
δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνύ ηεο απνδεκίσζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ δηθαηνύρσλ. Οη
δηαδηθαζίεο απηέο, αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνύλ έσο ην ηέινο ηνπ 2011.
Τν Εγγπεηηθό ζα πξνβεί ζηνλ ππνινγηζκό ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηα
αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα δσήο ηεο VDV. Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ απαηηήζεσλ,
βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θαη αθνύ εθδνζεί ζρεηηθή απόθαζε ηεο Τξάπεδαο ηεο
Ειιάδνο, ζα θαζνξηζηεί ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο αλά αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην.
Υπελζπκίδεηαη όηη σο αλώηαην όξην ηεο απνδεκίσζεο νξίδεηαη από ηνλ λ.3867/2010
ην πνζό ησλ 60.000€ γηα ηηο απνδεκηώζεηο ζαλάηνπ θαη κόληκεο νιηθήο αλαπεξίαο
θαη ην πνζό ησλ 30.000€ γηα θάζε άιιε απαίηεζε, ελώ απαηηήζεηο πνπ πεγάδνπλ
από ζπκπιεξσκαηηθέο θαιύςεηο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο δελ απνδεκηώλνληαη.
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ππνινγηζκνύ ησλ απνδεκηώζεσλ ζα ελεξγνπνηεζεί, ζηελ
παξνύζα ηζηνζειίδα (www.pligf.gr), ζρεηηθόο κεραληζκόο αλαδήηεζεο. Οη
αζθαιηζκέλνη κέζσ ηνπ κεραληζκνύ απηνύ ζα ελεκεξσζνύλ γηα ην ύςνο ηεο
απνδεκίσζεο. Επίζεο ζα ππάξρεη αλαθνξά ζηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα
πξνβνύλ, γηα λα πηζηνπνηεζεί όηη δηθαηνύληαη ηελ απνδεκίσζε θαη λα ηελ
εηζπξάμνπλ.
Γηα ηελ πιήξε θαη ππεύζπλε ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ην Εγγπεηηθό ζα
επαλέιζεη κε λέεο αλαθνηλώζεηο ζηελ παξνύζα ηζηνζειίδα.

