11 FEBRUARY 2019
4003985 BOR/SAWI

Προς Ασφαλιζόμενους και ζημιωθέντες, στην Ελλάδα

Qudos Insurance A/S ανώνυμη εταιρεία υπό πτώχευση – Αρ. εταιρειών (CVR) 33956967
– ειδοποίηση πτώχευσης
Η ανώνυμη εταιρεία Qudos Insurance A/S (στο εξής αποκαλούμενη «Qudos») κηρύχθηκε
σε πτώχευση στις 20 Δεκεμβρίου 2018 με απόφαση του Τμήματος Πτωχεύσεων του
Δικαστηρίου Θαλάσσιων και Εμπορικών Υποθέσεων (Sø- og Handelsrettens Skifteret),
Κοπεγχάγη, Δανία. Ο υπογεγραμμένος δικηγόρος Boris Frederiksen διορίστηκε σύνδικος της
πτώχευσης από το Δικαστήριο.
Η κήρυξη της πτώχευσης συνεπάγεται μια σειρά από αλλαγές στις ασφαλιστικές σας
σχέσεις.
1.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ;

Η πτώχευση έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση ορισμένων προηγούμενων δικαιωμάτων
σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας καθώς και της ασφαλιστικής σας κάλυψης.
Η πτώχευση συνεπάγεται την παύση της ασφάλισής σας στην Qudos τρεις (3) μήνες μετά
την δημοσίευση της πτώχευσης στη Statstidende (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Δανίας),
δηλ. η ασφάλισή σας ισχύει μέχρι και 28 Μαρτίου 2019, πρβ. παρακάτω κεφάλαιο 2.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να επιτύχετε επιστροφή των μη δεδουλευμένων
ασφαλίστρων σας και αποζημίωση ζημίας από ένα εθνικό ταμείο εγγυήσεων ή από το Ταμείο
Εγγυήσεων των Ασφαλιστικών Εταιρειών Κλάδου Ζημιών (Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, στο εξής «Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων»), για περισσότερες λεπτομέρειες βλ.
παρακάτω, κεφάλαιο 3. Η επιστροφή μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων είναι το μέρος των
προκαταβληθέντων ασφαλίστρων, που αναφέρεται στο μέρος της συμφωνημένης περιόδου,
το οποίο δεν καλύπτεται πλέον λόγω της πτώχευσης.
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Εάν τα ταμεία εγγυήσεων δεν καλύπτουν την επιστροφή των μη δεδουλευμένων
ασφαλίστρων ή την αποζημίωση ζημίας, μπορείτε να προχωρήσετε σε αναγγελία της
απαίτησής σας προς την πτωχευτική περιουσία, βλ. συγκεκριμένα παρακάτω κεφάλαια 4 και
5.
Ο διακανονισμός των ζημιών θα συνεχισθεί όσο είναι δυνατό από τους νυν
πραγματογνώμονες σύμφωνα με τη διαδικασία, η οποία περιγράφεται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το θέμα, μπορείτε να
παρακολουθείτε την ιστοσελίδα σχετικά με την πτωχευτική περιουσία www.quodosinsurance.dk, μέσω της οποίας ο σύνδικος της πτώχευσης θα ενημερώνει τακτικά τους
ασφαλισμένους για τη διαδικασία αναγγελίας απαιτήσεων, ανάλογα με τον τύπο
ασφάλισης και τη χώρα των ασφαλισμένων.
Παρακαλούμε να προσέξετε ότι θα καλύπτεσθε από τα ταμεία εγγυήσεων μόνο για σύντομο
χρονικό διάστημα και για αυτό το λόγο σας προτείνουμε να συνάψετε ένα νέο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο το συντομότερο δυνατόν.
Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζονται πιο αναλυτικά τα δικαιώματά σας.
2. ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ
Η κήρυξη πτώχευσης σημαίνει ότι η ασφάλισή σας λήγει τρεις (3) μήνες μετά τη
δημοσίευση της απόφασης για πτώχευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Δανίας
(στις 28 Δεκεμβρίου 2018), δηλαδή μετά την 28η Μαρτίου 2019.
Προσέξτε ότι η ασφάλισή σας συνεχίζει να ισχύει και να καλύπτει ζημίες, που ενδεχομένως
να επέλθουν έως τις 28 Μαρτίου 2019, ενώ μετά από αυτή την ημερομηνία η ασφάλισή σας
θα έχει λήξει.
Στην περίπτωση όπου το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας λήγει αυτόματα πριν τις 28 Μαρτίου
2019, τότε η πτώχευση σημαίνει ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν μπορεί να ανανεωθεί
και ότι πιθανές ρυθμίσεις για αυτόματη ανανεώση δεν έχουν, για αυτό το λόγο, καμία ισχύ.
Επίσης, δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί ο βαθμός κάλυψης της ασφάλισής σας, ούτε μπορεί
να αλλάξει και η κάλυψη που προσφέρει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.
Προσέξτε ότι η κάλυψη που σας προσφέρει η ασφάλεια σας θα είναι ιδιαίτερα επισφαλής.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις για ζημιές από την
πτωχευτική περιουσία, βλ. περισσότερες πληροφορίες κεφάλαιο 4.
Η αποπληρωμή των απαιτήσεων γίνεται συνεπώς, μόνο εάν οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται
στο πεδίο κάλυψης του Δανικού Ταμείου Εγγυήσεων και εάν οι απαιτήσεις έχουν αναγγελθεί
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εντός περιορισμένου διαστήματος, βλ. κεφάλαιο 3.1, ή στο πεδίο κάλυψης των εθνικών
ταμείων εγγυήσεων, βλ. κεφάλαιο 3.2.
Για αυτό το λόγο, σας συνιστούμε να συντάξετε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο το
συντομότερο δυνατόν.
Στην ιστοσελίδα www.qudosinsurance.dk θα αναρτηθεί σύντομα ένας κατάλογος με τους
μεμονωμένους τύπους ασφάλισης και πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη των διαφόρων
τύπων ασφαλίσεων από το δανικό Ταμείο Εγγυήσεων ή από άλλα εθνικά ταμεία εγγυήσεων.
3. ΤΑΜΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Σε πολλές περιπτώσεις η απαίτηση επιστροφής των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων και των
αποζημιώσεων καλύπτεται από ένα ταμείο εγγυήσεων, βλ. παρακάτω για περισσότερες
πληροφορίες. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα πτωχευτικής περιουσίας
www.qudosinsurance.dk, η οποία σύντομα θα ενημερωθεί με έναν κατάλογο των διαφόρων
τύπων ασφάλισης καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη κάλυψη από κάποιο
ταμείο εγγυήσεων της επιστροφής μη δεδουλεύμενων ασφαλίστρων και ενδεχόμενων άλλων
απαιτήσεων.
3.1 Το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων
3.1.1. Απαιτήσεις
Το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης απαιτήσεων, οι οποίες δεν
καλύπτονται λόγω πτώχευσης μιας επιχείρησης ασφάλισης ζημιών. Το Δανικό Ταμείο
Εγγυήσεων καλύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφο 1, του υπ’αρ. 1050 νόμου της 8ης
Σεπτεμβρίου 2017, τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Κατόχους ασφαλιστηρίων με ιδιωτική ασφάλιση (συνήθως ασφαλίσεις καταναλωτών
όπως ασφάλιση οχήματος, οικογένειακή ασφάλιση, ασφάλιση μονοκατοικίας, ιδιοκτητών
οικοπέδων, εξοχικής κατοικίας, ατυχήματος, κτηρίου, αλλαγής ιδιοκτήτη, ευθύνης πωλητή
και παρόμοιες ιδιωτικές ασφαλίσεις),
2. τρίτους, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι έναντι ασφάλισης προσώπων ή περιουσίας σύμφωνα
με την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων,
3. τρίτους, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι έναντι σωματικής βλάβης σύμφωνα με λοιπές
ασφαλίσεις αστικής ευθύνης,
4. συλλογικά ασφαλιστικά συμβόλαια, στο βαθμό που ο τύπος του ασφαλιστήριου
συμβολαίου αντιστοιχεί στα περιλαμβανόμενα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς και
5. κατόχους ασφαλιστηρίων πυρός ανεξάρτητα από την κατηγορία ύπο του ακινήτου και τους
ασφαλισμένους. (Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι πιστωτές με
υποθήκες σε ακίνητη περιουσία θα λάβουν σίγουρα αποζημιώση σε περίπτωση που στο
υποθηκευμένο κτήριο εκδηλωθεί πυρκαγιά. Συνεπώς, η κάλυψη ζημιών εξαιτίας πυρκαγιάς
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δεν περιορίζεται σε ασφαλίσεις καταναλωτών, δηλαδή κατοικίες για μία ή δύο οικογένειες
και εξοχικές κατοικίες. Το Ταμείο καλύπτει, επομένως, ζημίες από πυρκαγιές σε
επαγγελματικές στέγες κ.α.).
Το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων καλύπτει απαιτήσεις από ζημίες, που δεν καλύπτονται με
άλλον τρόπο, οι οποίες επήλθαν το αργότερο τέσσερις (4) εβδομάδες μετά την παρούσα
ειδοποίηση, βλ. άρθρο 5, παράγραφο 2,1, εδάφιο 1 του υπ’ αρ. 1050 νόμου της 8ης
Σεπτεμβρίου 2017, δηλαδή το αργότερο έως τις 11 Μαρτίου 2019.
Προσέξτε ότι δεν υπάρχει καμία ιδία συμμετοχή στις απαιτήσεις, εκτός από αυτή που
ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που καλύπτονται από το Δανικό
Ταμείο Εγγυήσεων συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.skadesgarantifonden.dk όπου
δίδονται πληροφορίες και στα αγγλικά. Επίσης, πολύ σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
www.qudosinsurance.dk ένας κατάλογος με τους διάφορους τύπους ασφάλισης καθώς και
πληροφορίες σχετικά με την κάλυψή τους από Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων.
Οι απαιτήσεις, που επιθυμείτε να καλυφθούν από το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων θα πρέπει
να αναγγελθούν το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έξι μήνες από την δημοσίευση της
απόφασης πτώχευσης (20 Δεκεμβρίου 2018), βλ. άρθρο 6, παράγραφο 1, εδάφιο 1 του υπ’
αρ. 1050 νόμου της 8ης Σεπτεμβρίου 2017, δηλαδή το αργότερο στις 20 Ιουνίου 2019.
Εκτός από την προθεσμία αναγγελίας των 6 μηνών, θα πρέπει να προσέξετε τις συνήθεις
προθεσμίες παραγραφής και προθεσμίες, που ορίζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.
Για τη διαδικασία αναγγελίας απαιτήσεων που καλύπτονται από το Δανικό Ταμείο
Εγγυήσεων δείτε το κεφάλαιο 4.
3.1.2. Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων καλύπτει τις απαιτήσεις για επιστροφή μη δεδουλευμένων
ασφαλίστρων με μείωση ιδίας συμμετοχής κατά 1.000 κορώνες Δανίας (DKK) ανά
ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ορισμένους τύπους ασφαλιστηρίων.
Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα είναι το μέρος των ασφαλίστρων που ήδη έχετε καταβάλει
για την περίοδο του ασφαλιστικού σας συμβολαίου, για την οποία δεν υπάρχει κάλυψη ως
συνέπεια της πτώχευσης.
Το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων καλύπτει την επιστροφή μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων για
τις ακόλουθες κατηγορίες ασφαλιστικών συμβολαίων:
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1. Ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (συνήθως ασφαλιστικά συμβόλαια καταναλωτών όπως
ασφαλίσεις οχημάτων, οικογενειακές ασφαλίσεις, ασφαλίσεις μονοκατοικιών, ιδιοκτητών
ακινήτων, εξοχικών κατοικιών, ατυχημάτων, ζημιών οικοδομής (byggeskader), αλλαγής
ιδιοκτησίας, ευθύνης πωλητή και παρόμοια ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια),
2. συλλογικά ασφαλιστικά συμβόλαια, στο βαθμό που ένας τύπος ασφαλιστήριου
συμβολαίου αντιστοιχεί στα περιλαμβανόμενα ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, καθώς και
3. κατόχους ασφαλιστικών συμβολαίων πυρός ανεξάρτητα από τον τύπο της ιδιοκτησίας και
τους ασφαλισμένους (Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι πιστωτές
με υποθήκες σε ακίνητη περιουσία θα λάβουν σιγουρα αποζημιώση σε περίπτωση που στο
υποθηκευμένο κτήριο εκδηλωθεί πυρκαγιά. Συνεπώς, η κάλυψη ζημιών εξαιτίας πυρκαγιάς
δεν περιορίζεται σε ασφαλίσεις καταναλωτών, δηλαδή κατοικίες για μία ή δύο οικογένειες
και εξοχικές κατοικίες. Το Ταμείο καλύπτει, επομένως, ζημίες από πυρκαγιές σε
επαγγελματικές στέγες κ.α.).
Προσέξτε ότι το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για επιστροφή
μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων για τις ακόλουθες κατηγορίες ασφαλιστήριων
συμβολαίων:
1. Επαγγελματικά ασφαλιστήρια συμβόλαια
2. Ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία έχουν αρχικά συναφθεί και τα ασφάλιστρα έχουν
καταβληθεί από επιχειρηματίες
3. Ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία έχουν συναφθεί και τα ασφάλιστρα έχουν καταβληθεί
από ταμεία, σωματεία ή λοιπές ενώσεις.
Σύντομα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.qudosinsurance.dk ένας κατάλογος με όλες
τις μεμονωμένες κατηγορίες ασφαλιστικών συμβολαίων καθώς και πληροφορίες για την
πιθανή κάλυψη επιστροφής ασφαλίστρων σε διαφορετικές κατηγορίες ασφαλιστικών
συμβολαίων.
Η απαίτηση επιστροφής μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων ύψους 1.000 (DKK) ή
χαμηλότερου ποσού ανά ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καταχωρηθεί αυτόματα στον πίνακα
απαιτήσεων (gældbogen) της πτωχευτικής περιουσίας, βλ. παρακάτω κεφάλαιο 5.
Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 5 για τη διαδικασία αναγγελίας απαίτησης επιστροφής μη
δεδουλευμένων ασφαλίστρων που καλύπτονται από το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων.
3.2 Λοιπά εθνικά ταμεία εγγυήσεων
Η πτωχευτική περιουσία θα εξετάσει εάν καλύπτεστε από άλλα εθνικά ταμεία εγγυήσεων. Η
ιστοσελίδα www.qudosinsurance.dk θα ενημερώνονται με περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το θέμα αυτό.
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4. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΩΝ
Όλες οι ζημίες, ανεξάρτητα από το εάν καλύπτονται από το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων
ή άλλα εθνικά ταμεία εγγυήσεων, θα πρέπει να αναγγελθούν σύμφωνα με τη διαδικασία
που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.
Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια λήγουν μετά τις 28 Μαρτίου 2019. Οι ζημίες που
καταχωρούνται μετά από την ημερομηνία λήξης δεν καλύπτονται. Προσέξτε ότι το Δανικό
Ταμείο Εγγυήσεων θα προσφέρει κάλυψη μόνο για ορισμένες ζημίες και για ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα.
Εάν έχετε ήδη αναγγείλει τις ζημίες σας στον ασφαλιστικό πραγματογνώμονα πριν τη
δημοσίευση της απόφασης περί πτώχευσης στις 20 Δεκεμβρίου 2018, τότε θεωρείται ότι οι
ζημίες σας έχουν αναγγελθεί στο Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων και στην πτωχευτική περιουσία.
Σε αυτήν την περίπτωση δεν πρέπει να αναγγείλετε εκ νέου τις απαιτήσεις σας.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που έχετε αναγγείλει μία ζημία σας στον ασφαλιστικό
πραγματογνώμονα μετά την πτώχευση και έχετε λάβει επιβεβαίωση για αυτήν σας την
ενέργεια. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν πρέπει να αναγγείλετε εκ νέου την απαίτησή σας.
Νέες ζημίες θα πρέπει όπως ήδη έχει αναφερθεί να αναγγελθούν σύμφωνα με τη διαδικασία
που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και όχι απευθείας στο Δανικό Ταμείο
Εγγυήσεων ή στην πτωχευτική περιουσία.
Η εξέταση της ζημίας θα γίνει αρχικά από τον πραγματογνώμονα. Στην συνέχεια η μετέπειτα
εξέταση των απαιτήσεων εξαρτάται από το εάν η απαίτηση καλύπτεται από το Δανικό Ταμείο
Εγγυήσεων ή πρέπει να καταχωρηθεί στον πίνακα απαιτήσεων της πτωχευτικής περιουσίας,
βλ. παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.
4.1 Ζημίες που καλύπτονται από το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων
Εάν οι ζημίες σας περιλαμβάνονται στο πεδίο κάλυψης του Δανικού Ταμείου Εγγυήσεων,
βλ. κεφάλαιο 3.3, τότε ο ασφαλιστικός πραγματογνώμονας θα αναφέρει την ζημία απευθείας
στο Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο στη συνέχεια θα μεταφέρει πόρους στον
ασφαλιστικό πραγματογνώμονα, ο οποίος θα σας καταβάλει τα ποσά για την ικανοποίηση
των απαιτήσεων σας.
Θα πρέπει να αναμένετε ότι θα περάσουν 1-2 μήνες μέχρι το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων να
δημιουργήσει ένα σύστημα πληρωμών προς τους ασφαλιστικούς πραγματογνώμονες.
Συνεπώς οι ζημίες θα ικανοποιηθούν χρηματικά μόνο όταν θα δημιουργηθεί το σύστημα
πληρωμών.
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4.2 Ζημίες που δεν καλύπτονται από το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων ή άλλα εθνικά ταμεία
εγγυήσεων
Εάν η ζημία σας δεν καλύπτεται από το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων ή ένα άλλο εθνικό ταμείο
εγγυήσεων, τότε ο ασφαλιστικός πραγματογνώμονας αφού εγκρίνει τη ζημία σας θα την
αναφέρει στην πτωχευτική περιουσία.
Στη συνέχεια θα λάβετε μια απόδειξη για την καταχώρηση των απαιτήσεών σας στον πίνακα
απαιτήσεων της πτωχευτικής περιουσίας. Θα πρέπει να αναμένετε μια χρονοβόρα διαδικασία
εξέτασης της υπόθεσης, καθώς η πτωχευτική περιουσία δέχεται πολλές υποθέσεις.
Κατόπιν θα πρέπει να περιμένετε την τελική εξέταση της απαίτησης και στη συνέχεια τη
διανομή των πτωχευτικών μερισμάτων κατά την αποπεράτωση της πτωχευτικής διαδικασίας.
Το μέρισμα αποτελεί το ποσό που αναλογικά λαμβάνει ένας πιστωτής όταν οι απαιτήσεις του
δεν δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως. Δεν θα πρέπει να περιμένετε πλήρη ικανοποίηση
από την πτωχευτική περιουσία.
Ο διανομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μόνο σε διάστημα μερικών ετών.
4.3

Απορριφθείσες αιτήσεις αποζημίωσης ζημιών

Αν ο ασφαλιστικός πραγματογνώμονας απορρίψει την αίτησή σας για αποζημίωση, μπορείτε
να αναγγείλετε την απαίτησή σας στην πτωχευτική περιουσία και στο Δανικό Ταμείο
Εγγυήσεων σε ηλεκτρονικό έντυπο, το οποίο θα είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα της
Qudos www.qudosinsurance.dk εντός του Φεβρουαρίου 2019. Με την αναγγελία της
απαίτησης στο ηλεκτρονικό έντυπο συμπληρώνονται οι πληροφορίες σας και εξασφαλίζεται
η παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών από την πτωχευτική περιουσία και το Δανικό
Ταμείο Εγγυήσεων ώστε να εξεταστούν οι απαιτήσεις σας.
Θα πρέπει ωστόσο να αναμένετε ότι η πτωχευτική περιουσία και το Δανικό Ταμείο
Εγγυήσεων θα απορρίψουν την απαίτηση σε συμφωνία με την εκτίμηση του ασφαλιστικού
πραγματογνώμονα.
Λίγο καιρό μετά την παραλαβή της αναγγελίας σας στο ηλεκτρονικό έντυπο θα λάβετε μια
απόδειξη παραλαβής.
5.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Η αναγγελία απαιτήσεων για επιστροφή μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων, ανεξάρτητα αν η
απαίτηση καλύπτεται από το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων (Den Danske Garantifond) ή όχι,
γίνεται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού εντύπου στην ιστοσελίδα www.qudosinsurance.dk,
η οποία θα είναι προσβάσιμη εντός του Φεβρουαρίου 2019. Με το έντυπο συμπληρώνονται
οι πληροφορίες σας και εξασφαλίζεται η διαβίβαση των απαραίτητων πληροφοριών για την
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υποβολή αναγγελίας των απαιτήσεών σας για επιστροφή των μη δεδουλευμένων
ασφαλίστρων.
Μην υποβάλετε αιτήσεις για επιστροφή μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων στον ασφαλιστικό
πραγματογνώμονα.
Αν έχετε κλείσει συμφωνία με μια επιχείρηση χρηματοδότησης ασφαλίστρων
(præmiefinansieringsvirksomhed) ή ένα μεσίτη σχετικά με τη χρηματοδότηση της
ασφάλισης σας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην εν λόγω επιχείρηση
χρηματοδότησης ή τον μεσίτη πριν προχωρήσετε στην αναγγελία απαιτήσεων για
επιστροφή μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων στο ηλεκτρονικό έντυπο, επειδή η
επιχείρηση χρηματοδότησης ή ο μεσίτης ενδέχεται να σας βοηθήσει ή/και ήδη έχει
αναγγείλει την απαίτηση για επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων σχετικά
με το ασφαλιστήριό σας.
Αν η ασφάλισή σας καλύπτεται από το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων, θα παραλάβετε το μέρος
αυτό των απαιτήσεών σας από το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων. Άλλες απαιτήσεις για
επιστροφή μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων θα καταχωρηθούν αυτόματα στον πίνακα
απαιτήσεων (gældbogen) της πτωχευτικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της ιδίας
συμμετοχής που ανέρχεται σε 1.000 DKK (κορώνες Δανίας). Συνεπώς δεν πρέπει να
αναγγείλετε την απαίτησή σας περισσότερες από μία φορά.
Μετά την αναγγελία σας για απαίτηση επιστροφής των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων θα
πρέπει να αναμένετε μια χρονοβόρα διαδικασία εξέτασης της υπόθεσής σας, επειδή η
πτωχευτική περιουσία και το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων λαμβάνουν πολλές αιτήσεις λόγω της
πτώχευσης.
Σημειώνεται ότι δεν ισχύουν ειδικές προθεσμίες αναγγελίας προς το Δανικό Ταμείο
Εγγυήσεων ή προς την πτωχευτική περιουσία για επιστροφή μη δεδουλευμένων
ασφαλίστρων, εκτός από τις προθεσμίες σύμφωνα με το ασφαλιστικό συμβόλαιο και τις
γενικές διατάξεις παραγραφής. Ωστόσο σας συνιστούμε να αναγγείλετε την απαίτησή σας
για επιστροφή μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων εντός του έτους 2019, δεδομένου ότι το
Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων διαρκώς καταβάλλει πληρωμές.

Σας συνιστούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της πτωχευτικής περιουσίας www.qudosinsurance.dk, η οποία ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με την πορεία της διαδικασίας
εκκαθάρισης (bobehandlingen), τους πίνακες ασφαλιστικών κατηγοριών που καλύπτονται από
το Δανικό Ταμείο Εγγυήσεων, καθώς και πληροφορίες για το διακανονισμό ζημιών.
Επιπλέον στις αρχές του Φεβρουαρίου 2019 θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά έντυπα στο
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ίντερνετ για αναγγελία απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για επιστροφή μη
δεδουλευμένων ασφαλίστρων και για αποζημίωση ζημιών που απορρίφθηκαν.

Yours sincerely

Boris Frederiksen
-Partner, Attorney
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