
 
 
Καταστατικό Επιτροπής Ελέγχου  

 1.   Αποστολή  

α. Η Επιτροπή συνδράμει τα Διοικητικά Συμβούλια (αναφέρονται ως ‘Δ.Σ.’ στη 

συνέχεια) της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε., 

«ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Α.Ε», «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» (μέλη του Ομίλου Achmea BV που αναφέρεται στο παρόν 

ως Interamerican ή IAG) και των θυγατρικών της στην εκπλήρωση των εποπτικών 

αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με την Οδηγία 2014/56/ΕΕ, η οποία τροποποιεί την 

Οδηγία 2006/43/ΕΚ, σχετικά με τους προβλεπόμενους εκ του νόμου ελέγχους των 

ετήσιων και ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων και τους νόμους 4447/2019, και 

4364/2016 (Φερεγγυότητα ΙΙ), σε σχέση με: 

 Την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων. 

 Την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου: Αναλογιστική, Ελεγκτική, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης 

Κινδύνων. 

 Την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εξωτερικού ελέγχου. 

 Την ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

 Την πρόοδο της υλοποίησης του Επιχειρηματικού Πλάνου και των συνήθων 

ζητημάτων απόδοσης σε σχέση με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων. 

 Κάθε ζήτημα που εγείρεται από την Εποπτική Αρχή και/ή τις αρμόδιες αρχές 

σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα, και την παρακολούθηση της 

έγκαιρης υλοποίησής  τους.  

γ. Οι δραστηριότητες της Επιτροπής καθορίζονται από το παρόν καταστατικό ή τις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις που ορίζονται από το Δ.Σ. σε σχέση με τους παραπάνω 

τομείς επίβλεψής της. 

δ. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή διατηρεί σχέσεις συνεργασίας 

με το Δ.Σ., τη διοίκηση της IAG, και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές. 

2. Εξουσιοδότηση  

Η Επιτροπή Ελέγχου & Κινδύνων εξουσιοδοτείται, στο πλαίσιο των όρων αναφοράς 

που τίθενται στο παρόν Καταστατικό, να: 



 
 

 Ζητεί κάθε πληροφορία που χρειάζεται από: οποιονδήποτε εργαζόμενο της 

IAG, και όλοι οι εργαζόμενοι καλούνται να συνεργάζονται για κάθε αίτημα που 

υποβάλλεται από την Επιτροπή Ελέγχου & Κινδύνων. 

 Λαμβάνει εξωτερικές νομικές ή άλλες ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές, 

το κόστος των οποίων βαρύνει την IAG, και εξασφαλίζει τη συμμετοχή 

εξωτερικών συμβούλων με σχετική εμπειρία και εξειδίκευση, αν το θεωρεί 

απαραίτητο. 

 Εξασφαλίζει τη συμμετοχή στελεχών της εταιρείας σε συνεδριάσεις, κατά 

περίπτωση.  

3. Μέλη  

α. Η Επιτροπή Ελέγχου & Κινδύνων θα αποτελείται από όχι λιγότερα από 3 μη 

εκτελεστικά μέλη, 2 εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα από τον Όμιλο Achmea, 

διοριζόμενα από το Δ.Σ. (αν είναι ήδη μέλη του Δ.Σ.), και τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων (αν δεν είναι ήδη μέλη του Δ.Σ.), με θητεία διάρκειας 3 ετών. Η Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων θα διορίζει επίσης τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος  

(τουλάχιστον) της Επιτροπής πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος και ανεξάρτητος 

από τον Όμιλο Achmea. Ο Πρόεδρος μπορεί να είναι ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. Άλλα 

μέλη της Επιτροπής Ελέγχου & Κινδύνων μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ., αλλά θα 

μπορούσε επίσης να είναι άλλα άτομα με σχετική εξειδίκευση. Σε περίπτωση που τα 

μέλη είναι περισσότερα από 3, η πλειοψηφία θα είναι πάντοτε από ανεξάρτητα μέλη, 

όπως ορίζεται παραπάνω. 

β. Τα μέλη θα πρέπει να είναι άτομα με επαρκείς ικανότητες και πείρα, τα οποία 

θα αντιπροσωπεύουν τα αντικείμενα που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας της 

Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων του χρηματοοικονομικού, του εσωτερικού 

ελέγχου, και του αναλογιστικού. 

γ. Προκειμένου να εκπληρώσει τον ρόλο του αποτελεσματικά, κάθε μέλος της 

Επιτροπής θα λαμβάνει γνώση των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τη 

συμμετοχή του ως μέλος της Επιτροπής, καθώς επίσης και των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, λειτουργιών και κινδύνων της επιχείρησης. 

δ. Τα μέλη θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα από τη διοίκηση της IAG. 

ε. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα διαθέτει χρηματοοικονομικές γνώσεις. Ένα 

τουλάχιστον μέλος θα διαθέτει χρηματοοικονομικές γνώσεις στους τομείς της 

ελεγκτικής και της λογιστικής. 

στ. Κατά τον χρόνο διορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου & Κινδύνων 

(ΕΕΚ), η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση της καταλληλόλητας και αξιοπιστίας 

του προτεινόμενου μέλους. Αν το μέλος πληροί τις απαιτήσεις του ελέγχου 



 
 
καταλληλόλητας και αξιοπιστίας, αυτό θα πρέπει περιγράφεται στα πρακτικά της 

σχετικής συνεδρίασης της ΕΕΚ.  

4. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου & Κινδύνων  

α. Οι συνεδριάσεις θα διεξάγονται κατ’ελάχιστον 4 φορές τον χρόνο, και κατά 

προτίμηση, θα προηγούνται της συνεδρίασης του Δ.Σ. Έκτακτες συνεδριάσεις μπορεί 

να συγκληθούν κατά περίπτωση. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει μέσω 

τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης και μπορεί να ενεργεί μέσω έγγραφης συγκατάθεσης.  

β. Ως απαρτία για κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής θα ορίζεται η πλειοψηφία των 

μελών της. 

γ. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων θα πρέπει να ορίζονται με 

βάση τη συνήθη ημερήσια διάταξη των Επιτροπών Ελέγχου & Κινδύνων (Παράρτημα 

Β2). 

δ. Μόνιμοι συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση θα είναι ο Γενικός Διευθυντής 

Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών, η 

Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου και η Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων της IAG. Η 

Επιτροπή μπορεί να καλεί και άλλα σχετικά στελέχη στις συνεδριάσεις της, εφόσον το 

κρίνει απαραίτητο, όπως: Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, την Αναλογιστική 

Λειτουργία, τη Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τον Υπεύθυνο Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, τον Υπεύθυνο της Αναλογιστικής Λειτουργίας της IAG, 

Εξωτερικούς Ελεγκτές, κλπ. Επιπρόσθετα, εκπρόσωποι των Λειτουργιών του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου (Αναλογιστική, Ελεγκτική, Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων) μπορεί να συμμετέχουν, αν αυτό ζητηθεί εκ 

των προτέρων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου & Κινδύνων της IAG. Οι εν 

λόγω προσκεκλημένοι, όπως περιγράφονται στην παρούσα ενότητα, μπορεί να 

παρίστανται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο δεν είναι επίσημα μέλη με 

δικαιώματα ψήφου. 

ε. Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ο Εξωτερικός Ελεγκτής καλείται στη 

συνεδρίαση για να αναλύσει τα ευρήματα από το κλείσιμο των λογιστικών 

καταστάσεων και να εντοπίσει πιθανούς κινδύνους. Ο Εξωτερικός Ελεγκτής έχει 

σταθερή πρόσκληση να συμμετέχει και σε άλλες περιόδους του έτους, εφόσον οι 

πιθανοί κίνδυνοι το καθιστούν απαραίτητο. 

στ. Ο γραμματέας και/ή ο αναπληρωτής γραμματέας της εταιρείας θα πρέπει να 

παρίστανται για να τηρούν τα πρακτικά. 

5. Ρόλοι και Αρμοδιότητες  



 
 
Η Επιτροπή θα πραγματοποιεί, για λογαριασμό του Δ.Σ., συστηματικές επισκοπήσεις 

σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της, και θα υποβάλει προς το Δ.Σ. σχετικές 

εισηγήσεις  επ’ αυτών. 

α. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Αναλογιστικό, Εσωτερικός Έλεγχος, Κανονιστική 

Συμμόρφωση, Διαχείριση Κινδύνων) 

 Αξιολόγηση των τριμηνιαίων εκθέσεων των λειτουργιών του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου της IAG 

 Αξιολόγηση των ευρημάτων ελέγχου των λειτουργιών του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου εντός της IAG και παρότρυνση της διοίκησης να κάνει 

γνωστή τη σημασία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης 

κινδύνων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι κατανοούν τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους. 

 Αξιολόγηση της καταλληλότητας της διαχειριστικής αντιμετώπισης σημαντικών 

ευρημάτων και των συστάσεων που υποβάλλονται από τις λειτουργίες του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, και επισκόπηση του βαθμού υλοποίησης των 

εν λόγω συστάσεων. 

 Αξιολόγηση και εισήγηση, κατά πόσον το Δ.Σ. μπορεί να εγκρίνει τις 

επικαιροποιημένες πολιτικές που αποτελούν τμήμα του Πλαισίου 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κινδύνων (IRMF), έτσι ώστε να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για την ορθή διάρθρωση κινδύνων στο σύνολο της IAG. 

 Αξιολόγηση των εκθέσεων που συντάσσονται από εποπτικούς φορείς σχετικά 

με την IAG ή των εκθέσεων κάθε σημαντικής έρευνας εν γένει. 

β. Λειτουργίες Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Αναλογιστική, Εσωτερικός Έλεγχος, 

Κανονιστική Συμμόρφωση, Διαχείρισης Κινδύνων) 

 Αξιολόγηση και έγκριση των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων των λειτουργιών 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου και παροχή ενημέρωσης προς στην Επιτροπή Αποδοχών. 

 Αξιολόγηση των προσόντων που κατέχουν τα στελέχη των λειτουργιών του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και έγκριση του διορισμού, αντικατάστασης, 

επανατοποθέτησης, ή παύσης τους. 

 Διασφάλιση ότι οι λειτουργίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου διαθέτουν 

επαρκείς πόρους και διαθέτουν την κατάλληλη (ανεξάρτητη) θέση εντός του 

Ομίλου. 

γ. Διαδικασία Εξωτερικού Ελέγχου  



 
 

 Αξιολόγηση του προτεινόμενου πεδίου εφαρμογής ελέγχου και προσέγγισης 

των εξωτερικών ελεγκτών, και διασφάλιση ότι δεν έχει επιβληθεί καμία 

αδικαιολόγητη απαγόρευση ή περιορισμός στο πεδίο εφαρμογής. 

 Αξιολόγηση της ανεξαρτησίας του εξωτερικού ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης 

της αξιολόγησης του παρεχόμενου φάσματος υπηρεσιών, στις οποίες 

περιλαμβάνονται μη ελεγκτικές υπηρεσίες (συμβουλευτικές) που ανατέθηκαν 

από τον Όμιλο.  

 Υποβολή εισηγήσεων στο Δ.Σ. σχετικά με τον επαναδιορισμό ή παύση των 

εξωτερικών ελεγκτών. 

 Αξιολόγηση και διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ εσωτερικών και 

εξωτερικών ελεγκτών, και σε σχέση με τον Εσωτερικό Έλεγχο του Ομίλου 

Achmea. 

 Ευθύνη για τη διαδικασία της επιλογής του του εκ του νόμου 

προβλεπόμενου(ων) ελεγκτή(ών) ή ελεγκτικής(ών) εταιρείας(ών) και εισήγηση 

για τον διορισμό του σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. 

δ. Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση  

 Αξιολόγηση, σε συνεργασία με τη διοίκηση και τους εξωτερικούς ελεγκτές, των 

τριμηνιαίων και ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των 

υποβαλλόμενων στοιχείων αναφορικά με τη Φερεγγυότητα ΙΙ, 

συμπεριλαμβανομένης της σαφήνειας των δημοσιοποιημένων 

χρηματοοικονομικών αναφορών, πριν την υποβολή τους στο Δ.Σ. 

 Αξιολόγηση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων λογιστικών πολιτικών και 

πρακτικών, όπως αυτές εκφράζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με 

ιδιαίτερη μνεία σε τυχόν σημαντικούς και κρίσιμους τομείς, και σημαντικές 

προσαρμογές, ως αποτέλεσμα των ετήσιων ή ενδιάμεσων ελεγκτικών 

αξιολογήσεων. 

 Αξιολόγηση της έκθεσης των Εξωτερικών Ελεγκτών/ αξιολόγηση σε σχέση με 

τη φύση και την έκταση του ελέγχου/ εξέταση προβλημάτων και ζητημάτων, 

αξιολόγηση της ποιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 

οποιωνδήποτε άλλων ζητημάτων τεθούν από τους Εξωτερικούς Ελεγκτές, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της επιστολής διαβεβαιώσεων της 

διοίκησης (management letter) σχετικά με την IAG.  

 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα λογιστικά πρότυπα και τις νομικές 

απαιτήσεις και των υποβολών χρηματοοικονομικών καταστάσεων στις 

εποπτικές αρχές. 



 
 

 Αξιολόγηση και ανάλυση της μελέτης Διαχείρισης Ενεργητικού και 

Υποχρεώσεων (ALM), του Επενδυτικού Σχεδίου, και των επενδυτικών 

εκθέσεων της IAG. 

 Αξιολόγηση και ανάλυση των εκθέσεων Ελέγχου Επάρκειας Αποθεμάτων 

(LAT) της IAG, των εκθέσεων τυχόν εξωτερικού εκτιμητή του LAT και κάθε 

άλλων αναλογιστικών εκθέσεων, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των 

προτάσεων αποθεμάτων σε σχέση με την IAG, όπως τις εισηγείται ο 

Επικεφαλής της Αναλογικής Λειτουργίας της IAG. 

 Αξιολόγηση κάθε χρηματοοικονομικής συναλλαγής που θα μπορούσε να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη 

φερεγγυότητα της IAG (η Επιτροπή θα ορίζει ποιες επιπτώσεις είναι 

«σημαντικές»).  

 Αξιολόγηση και παρακολούθηση των δεικτών φερεγγυότητας. 

 Αξιολόγηση της προτεινόμενης μερισματικής πολιτικής. 

 Αξιολόγηση των προτεινόμενων αντασφαλιστικών συμφωνιών. 

 Αξιολόγηση των επιπτώσεων σημαντικών εξελίξεων στους τομείς της 

λογιστικής και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

 Εξέταση φορολογικών θεμάτων και θεμάτων φορολογικού σχεδιασμού που 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Αξιολόγηση της Εκτίμησης του Ιδίου Κινδύνου και Φερεγγυότητας (ORSA) της 

IAG. 

ε. Υποχρεώσεις Υποβολής Εκθέσεων  

 Διασφάλιση ότι το Δ.Σ. ενημερώνεται τριμηνιαία σχετικά με τις δραστηριότητες 

της επιτροπής και προβαίνει στις κατάλληλες προτάσεις. 

 Αναφορά στο Δ.Σ. οποιωνδήποτε ζητημάτων, τα οποία γνωρίζει η Επιτροπή, 

και τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική 

κατάσταση. 

  Υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων στην ετήσια τακτική συνέλευση των 

μετόχων. Η έκθεση περιλαμβάνει την περιγραφή της Πολιτικής βιώσιμης 

ανάπτυξης που ακολουθεί η IAG. 

στ. Παρακολούθηση απόδοσης  

 Αξιολόγηση και ανάλυση της Έκθεσης Απόδοσης, υπογραμμίζοντας την 

υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πλάνου σε σχέση με τη διάθεση ανάληψης 

κινδύνων και πιθανών άλλων ζητημάτων κινδύνου, και παροχή συμβουλών 

προς το Δ.Σ. της IAG πάνω σε αυτό το θέμα. 



 
 
ζ. Άλλες υποχρεώσεις  

 Η Επιτροπή Ελέγχου & Κινδύνων θα πρέπει να αξιολογεί κάθε σύμβαση, με 

εξαίρεση τις συμβάσεις απασχόλησης, μεταξύ της IAG και οποιωνδήποτε εκ 

των μετόχων της και/ή (εκτελεστικών και μη) μελών του Δ.Σ.. 

 Η Επιτροπή Ελέγχου & Κινδύνων φροντίζει ώστε η IAG να πραγματοποιεί 

περιοδική ανάλυση των εξωτερικών και εσωτερικών φορέων που εμπλέκονται 

στη λειτουργία της, και να αξιολογεί το αποτέλεσμα. 

 Εξέταση άλλων θεμάτων, όπως ορίζονται από το Δ.Σ., εφόσον απαιτείται, 

εντολή διεξαγωγής ερευνών, πρόσληψη ειδικών συμβούλων ή ειδικών 

πραγματογνωμόνων, αν παραστεί ανάγκη. 

 Αξιολόγηση και επικαιροποίηση του Καταστατικού, εν όψει μεταβολών των 

όρων αναφοράς, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δ.Σ. 

 Αξιολόγηση της απόδοσης της ίδιας της Επιτροπής σε τακτική βάση, 

τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο. 


