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Κινητό

Προς ασφαλισμένους και επισπεύδοντες στη Ελλάδα

Alpha Insurance Α/S (Alpha Ασφαλιστική Α.Ε.) υπό πτώχευση - CVR-nr. [Αρ.
Εγγραφής εταιρείας] 21064440 - κοινοποίηση πτώχευσης
Την 8η Μαΐου 2018 η Alpha Insurance A/S (Alpha Ασφαλιστική Α.Ε.) τέθηκε υπό
αναγκαστική διαχείριση με απόφαση του Ναυτικού και Εμπορικού Ανώτατου Δικαστηρίου
της Κοπεγχάγης της Δανίας. Ο υπογράφων, δικηγόρος Boris Frederiksen (Μπόρις
Φρεντεριξέν), ορίστηκε ως σύνδικος πτώχευσης από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Η πτώχευση προκαλεί μια σειρά αλλαγών στις ασφαλιστικές σας ρυθμίσεις.
1.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Η πτώχευση σημαίνει ότι σύμφωνα με τα προηγούμενα δικαιώματα σε σχέση με το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας, αλλάζει η ασφαλιστική σας κάλυψη.
Η πτώχευση της Alpha Insurance A/S σημαίνει ότι θα παύσουν οι υπάρχουσες συμφωνίες με
την Alpha Insurance A/S (υπό πτώχευση), ανατρέξτε στην παράγραφο 2 παρακάτω.
Σε πολλές περιπτώσεις, θα καλύπτεται μόνο η επιστροφή του ασφαλίστρου και η κάλυψη
πιθανής απαίτησης από Δανική Εγγυητική Ρύθμιση, ανατρέξτε στην παράγραφο 3 παρακάτω
για περισσότερες πληροφορίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει εναλλακτική
κάλυψη από ένα εθνικό ταμείο εγγυήσεων στη χώρα σας. Το επιστρέψιμο ασφάλιστρο είναι
το μέρος των ασφαλίστρων σας που έχουν πληρωθεί προκαταβολικά για την συμφωνημένη
περίοδο που δεν καλύπτεται πλέον λόγω της πτώχευσης.
Εάν το ταμείο εγγυήσεων δεν καλύπτει την επιστροφή ασφαλίστρων ή την απαίτησή σας,
μπορείτε να στρέψετε την απαίτηση σας προς στην πτωχευτική περιουσία, ανατρέξτε στην
παράγραφο 4 παρακάτω.
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Η διαχείριση της απαίτησης θα συνεχιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο με τους σημερινούς
διαχειριστές απαιτήσεων σε σχέση με τη διαδικασία που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, παρακαλώ ανατρέξτε
στην ιστοσελίδα της πτωχευτικής περιουσίας www.alphagroup.dk, όπου ο σύνδικος θα
ενημερώνει σε συνεχή βάση για τη διαδικασία σχετικά με την κοινοποίηση των
απαιτήσεων των μεμονωμένων ασφαλισμένων ανάλογα με τον τύπο της ασφάλισης και
τη χώρα.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι θα καλύπτεστε από τα ταμεία εγγυήσεων μόνο για σύντομο
χρονικό διάστημα, γι 'αυτό σας συνιστούμε να συνάψετε ένα νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
το συντομότερο δυνατό.
Στην επόμενη παράγραφο, υπάρχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά
σας.
2.

ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το Δανικό δίκαιο, η ασφάλιση σας θα λήξει 3 μήνες μετά την δημοσίευση της
πτώχευσης στη Δανική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 11ης Μαΐου 2018, δηλαδή την 11η
Αυγούστου 2018.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, όσον αφορά την πτωχευτική περιουσία, διέπεται από την
εθνική νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλιση σας μπορεί να λήξει σε διαφορετικό χρόνο
από τους 3 μήνες από την δημοσίευση στη Δανική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 11ης
Μαΐου 2018, η οποία αποτελεί την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Δανικού δικαίου.
Η κάλυψη από την πτωχευτική περιουσία είναι πάντοτε γεμάτη αβεβαιότητα, καθώς δεν
υπάρχει επί του παρόντος επισκόπηση του αναμενόμενου μερίσματος, αυτό σημαίνει το
αναλογικό μερίδιο που θα λάβει ο πιστωτής όταν δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως όλες
οι απαιτήσεις. Πλήρης κάλυψη δεν μπορείτε να αναμένετε από την πτωχευτική περιουσία.
Σας συνιστούμε να συντάξετε ένα νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο το συντομότερο δυνατό.
Η κάλυψη από το Δανικό ταμείο εγγυήσεων, το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων για τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις εκτός κλάδου ζωής (εφεξής καλούμενο το «Δανικό Ταμείο
Εγγυήσεων»), έχει προθεσμίες, ανατρέξτε στην παράγραφο 3.2 κατωτέρω.
3.

ΤΟ ΔΑΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

3.1
Πεδίο κάλυψης
Το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων καλύπτει απαιτήσεις που δεν καλύπτονται λόγω πτώχευσης
ασφαλιστικών επιχειρήσεων εκτός κλάδου ζωής. Το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων καλύπτει,
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σύμφωνα με το άρθρο S.5 (1) του καταστατικού εγγράφου υπ’ αρίθμ. 1050 της 8ης
Σεπτεμβρίου 2017, τους ακόλουθους:
1. Κατόχους ασφαλιστηρίων με ιδιωτική ασφάλιση (συνήθως ασφάλιση καταναλωτών
όπως αυτοκινήτου- οικογενειακή- ιδιοκτήτη γης - δεύτερης κατοικίας - ατυχήματοςκτιρίου- μετακόμισης-ευθύνης πωλήσεων - και άλλα παρόμοια ιδιωτικά
ασφαλιστήρια συμβόλαια)
2. Τρίτους, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι έναντι ασφάλισης προσώπων ή περιουσίας
σύμφωνα με την ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων,
3. Τρίτους, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι έναντι σωματικής βλάβης σύμφωνα με άλλη
ασφάλιση ευθύνης.
4. Συλλογικές ασφάλειες, με τον τρόπο που ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τον τρόπο
του σχετίζεται με τις μεμονωμένες ασφαλίσεις μαζί με
5. ασφάλιση πυρκαγιάς για όλους τους τύπους περιουσίας.
Το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που δεν καλύπτονται με άλλο
τρόπο, οι οποίες έχουν γεννηθεί κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες από την ημερομηνία
αποστολής της παρούσας ειδοποίησης, ανατρέξτε στην παράγραφο S.5 (2) (1) του
καταστατικού εγγράφου αρίθμ. 1050 της 8ης Σεπτεμβρίου 2017.
Επιπλέον, το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων καλύπτει το ασφάλιστρο επιστροφής με μείωση του
πλεονάσματος σε 1000 DKK (κορώνες Δανίας) ανά ασφαλιστήριο. Η απαίτηση ύψους 1000
DKK (κορώνες Δανίας) ανά ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να στραφεί προς την
πτωχευτική περιουσία, ανατρέξτε στην παράγραφο 4 κατωτέρω.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που καλύπτονται από το Δανικό
Ταμείο Εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων σχετικά με τα επιστρεπτέα
ασφάλιστρα, απευθυνθείτε απευθείας στο www.skadesgarantifonden.dk. Στην ιστοσελίδα
υπάρχει μια καρτέλα στα Αγγλικά.
Τέλος, σας συνιστούμε να βρείτε κάλυψη σε ένα εθνικό σύστημα ασφάλισης. Σε σχέση με
αυτά, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες προθεσμίες.
3.2

Προθεσμίες και κοινοποίηση σχετικά με τις απαιτήσεις που καλύπτονται από το
Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων
Οι απαιτήσεις και οι επιστροφές ασφαλίστρων που επιθυμείτε να καλυφθούν από το Δανικό
Ταμείο Εγγυήσεων πρέπει να κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 6
μήνες από την δημοσίευση της απόφασης της 8ης Μαΐου 2018, ανατρέξτε στο άρθρο S.6 (1)
(1) του Νόμου 1050 της 8ης Σεπτεμβρίου 2017. Αυτό σημαίνει στις 8 Νοεμβρίου 2018 το
αργότερο. Υπάρχει ένα πλεόνασμα 1000 DKK (κορώνες Δανίας) ανά ασφαλιστήριο για
επιστροφή ασφαλίστρου. Για τις απαιτήσεις, το πλεόνασμα είναι αυτό που αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο.
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3.2.1
Κοινοποίηση απαιτήσεων
Εάν έχετε ήδη κοινοποιήσει την απαίτησή σας πριν από την ανακοίνωση της απόφασης
πτώχευσης στις 8 Μαΐου 2018, η απαίτησή σας κοινοποιείται στο Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων.
Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να προβείτε νέα κοινοποίηση σχετικά με την
απαίτηση.
Το ίδιο ισχύει αν, μετά από την απόφαση της πτώχευσης, έχετε κοινοποιήσει απαίτηση σε
διαχειριστή απαιτήσεων και έχετε λάβει επιβεβαίωση αυτής. Σε αυτή την περίπτωση, δεν
χρειάζεται επίσης να προβείτε σε νέα κοινοποίηση σχετικά με την απαίτηση σας.
Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε νέα απαίτηση, πρέπει να υποβάλετε την κοινοποίηση
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και όχι απευθείας
στο Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, www.alphagroup.dk, για
περισσότερες πληροφορίες και όπως αναφέρεται στην εισαγωγή αυτής της επιστολής.
Το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων καλύπτει μόνο τις σωματικές βλάβες που λαμβάνουν χώρα το
αργότερο 4 εβδομάδες μετά την αποστολή της εν λόγω κοινοποίησης.
Εκτός από την προθεσμία κοινοποίησης 6 μηνών, πρέπει να τηρείτε τη συνήθη παραγραφή
και τις προθεσμίες σε σχέση με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Εάν ο διαχειριστής απαιτήσεων δεν παραλάβει και εκδώσει αποδεικτικό της κοινοποίησης,
η κοινοποίηση της απαίτησης πρέπει να γίνει απευθείας στην εταιρεία Topdanmark
Forsikring A/S, η οποία είναι η εταιρεία διαχείρισης του ταμείου εγγυήσεων. Η κοινοποίηση
στο ταμείο εγγυήσεων πρέπει να χρησιμοποιεί μια φόρμα ιστού από το www.alphagroup.dk.
Είναι αναμενόμενο το ταμείο εγγυήσεων να απορρίψει την απαίτηση σύμφωνα με την
απόφαση του διαχειριστή απαιτήσεων.
Εάν η απαίτηση δεν αναγνωρίζεται από τον διαχειριστή απαιτήσεων, μπορείτε να την
υποβάλλετε στην πτωχευτική περιουσία. Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει μέσω του ιστότοπου
www.alphagroup.dk ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: alpha@kammeradvokaten.dk.
4.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Αν δεν λάβετε την επιβεβαίωση και την πληρωμή της επιστροφής ασφαλίστρου ή της
απαίτησης σας από το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων ή από άλλο ταμείο στη χώρα σας, θα
υπάρξει επίσης κοινοποίηση προς την πτωχευτική περιουσία.
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4.1
Απαιτήσεις κατά της πτωχευτικής περιουσίας
Απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων ή άλλα ξένα ταμεία
εγγυήσεων που μπορούν να ικανοποιηθούν από την πτωχευτική περιουσία. Αυτές μπορεί να
είναι για παράδειγμα:
-

Ασφάλιση επιχειρήσεων που δεν εμπίπτει στην κάλυψη των ταμείων.
Επιστροφή ασφαλίστρων που δεν εμπίπτουν στην κάλυψη των ταμείου.
Απαιτήσεις που προκύπτουν πέραν των 4 εβδομάδων από την δημοσίευση σχετικά
με το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων .

4.1.1
Κοινοποίηση απαιτήσεων
Τυχόν απαιτήσεις δεν καλύπτονται από το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων πρέπει να
κοινοποιούνται σε σχέση με τη διαδικασία που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας
και όπως εκτίθεται ανωτέρω στο σημείο 3.2.1. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της πτωχευτικής
περιουσίας www.alphagroup.dk, όπου μπορείτε να κοινοποιήσετε την απαίτηση, ανατρέξτε
αμέσως παρακάτω.
Η επεξεργασία της απαίτησης θα γίνεται από διαχειριστή απαιτήσεων σε πρώτο βαθμό. Εάν
ο διαχειριστής απαιτήσεων αναγνωρίσει ως έγκυρη την απαίτηση, θα ενημερωθεί αυτομάτως
η πτωχευτική περιουσία και κατόπιν τούτου θα λάβετε επιβεβαίωση της εγγραφής της
απαίτησης στην πτωχευτική περιουσία. Κατόπιν τούτου, η απαίτηση θα αναμένει την τελική
εκδίκαση των απαιτήσεων και τον διαχωρισμό του μερίσματος σε μεταγενέστερο χρόνο,
κατά την τελική εκκαθάριση της περιουσίας.
Εάν η απαίτηση δεν αναγνωρίζεται από τον διαχειριστή απαιτήσεων, μπορείτε να την
υποβάλλετε στην πτωχευτική περιουσία. Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει μέσω του ιστότοπου
www.alphagroup.dk ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: alpha@kammeradvokaten.dk.
Είναι αναμενόμενο η πτωχευτική περιουσία να απορρίψει την απαίτηση σύμφωνα με την
απόφαση του διαχειριστή απαιτήσεων σε σχέση με την τελική εκδίκαση απαιτήσεων.
Εάν η κοινοποίηση αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραπάνω, η
ειδοποίηση πρέπει να περιέχει την ένδειξη «Anmeldelse af skade» (Κοινοποίηση απαίτησης)
στην κεφαλίδα.
Η τελική κοινοποίηση προς τον διαχειριστή πρέπει να έχει την κατάλληλη τεκμηρίωση για
τη συνημμένη απαίτηση και να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
1.
2.
3.
4.

Το ποσό της απαίτησης
Την ημερομηνία της απαίτησης
Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μαζί με
Αντίγραφο της σχετικής αλληλογραφίας με τον διαχειριστή απαιτήσεων
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Όσον αφορά τις κοινοποιήσεις προς την πτωχευτική περιουσία, πρέπει να τηρούνται οι
προθεσμίες που ορίζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Πέραν τούτου, ισχύουν οι συνήθεις
προθεσμίες παραγραφής.
Σύντομα μετά τη λήψη της κοινοποίησης σας, θα λάβετε μια επιβεβαίωση.
Δυνατότητα ηλεκτρονικής κοινοποίησης παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας της πτωχευτικής
περιουσίας www.alphagroup.dk που ακολουθεί σύντομα. Εδώ παρέχεται πρόσβαση σεένα
έντυπο που θα σας βοηθήσει να δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες της κοινοποίησης σας.

5.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Η κοινοποίηση επιστροφής των ασφαλίστρων, ανεξαρτήτως εάν καλύπτεται από το ταμείο
εγγυήσεων, πρέπει να υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας www.alphagroup.dk.
Η κοινοποίηση επιστροφής ασφαλίστρων δεν πρέπει ποτέ να αποστέλλεται στον διαχειριστή
απαιτήσεων.
Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλη τεκμηρίωση για την απαίτηση,
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων πληροφοριών:
1. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους
2. Αποδεικτικό καταβολής των ασφαλίστρων τους μαζί με
3. Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της ασφάλισης και τον ασφαλιστή.
Στον ιστότοπο θα υπάρχει πρόσβαση σε ένα έντυπο που επεκτείνεται και βοηθά να δοθούν
οι απαραίτητες πληροφορίες για την αναθεώρηση του ποσού επιστροφής.
Υπάρχει η δυνατότητα ειδοποίησης ηλεκτρονικής κοινοποίησης μέσω του ιστοτόπου της
πτωχευτικής περιουσίας www.alphagroup.dk η οποία θα ακολουθήσει σύντομα και θα
υπάρξουν επίσης συνεχείς ενημερώσεις για τη διαχείριση της πτωχευτικής περιουσίας.
Εάν καλύπτεστε από το Ταμείο Εγγύησης, θα λάβετε αυτό το μέρος της απαίτησης από το
ταμείο. Τυχόν άλλη επιστροφή ασφαλίστρων θα καταχωρηθεί στο μητρώο χρεών της
πτωχευτικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του πλεονάσματος των 1000 DKK
(κορώνες Δανίας). Επομένως, δεν χρειάζεται να τα διεκδικήσετε δύο φορές.
Σύντομα μετά τη λήψη της κοινοποίησης σας, θα λάβετε μια επιβεβαίωση.
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Τα επιστρεπτέα ασφάλιστρα που δεν καλύπτονται από το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων ή άλλα
ξένα ταμεία μπορούν εναλλακτικά να κοινοποιούνται απευθείας στην πτωχευτική περιουσία
με e-mail: alpha@kammeradvokaten.dk. Η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
πρέπει να περιέχει την κεφαλίδα «Anmeldelse af returpræmie» (Κοινοποίηση επιστροφής
ασφαλίστρων) στην κεφαλίδα θέματος και να περιέχει συνημμένη την κατάλληλη
τεκμηρίωση
Όσον αφορά τις κοινοποιήσεις προς την πτωχευτική περιουσία, πρέπει να τηρούνται οι
προθεσμίες που ορίζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Πέραν τούτου, ισχύουν οι συνήθεις
προθεσμίες παραγραφής.

Με εκτίμηση

Boris Frederiksen (Μπορίς Φρεντερίξεν)
- Εταίρος, Δικηγόρος (Η)
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