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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων που σχετίζονται με την επιχείρηση Διεθνούς Ιδιωτικής Ιατρικής 

Ασφάλισης της Aetna Global Benefits (UK) Ltd από την Allianz Partners SAS, 

μέσω της AWP Health & Life SA 
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κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 13 Απριλίου 2022, από την εταιρεία AWP Health 

& Life SA (στο εξής η «AWP»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί 

Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία 

Allianz SE (στο εξής η «Allianz» ή η «Αγοράστρια»), προτίθεται να αποκτήσει 

ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την επιχείρηση Διεθνούς Ιδιωτικής 
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Ιατρικής Ασφάλισης της Aetna Global Benefits (UK) Limited (στο εξής η «Aetna» ή ο 

«Στόχος»), μέσω της AWP. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η AWP Health & Life SA που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους της Γαλλίας και εξ ολοκλήρου θυγατρική της Allianz. Η AWP 

είναι εξουσιοδοτημένη να συντάσσει (write) ασφαλιστήρια ασθενείας, 

ατυχημάτων και ζωής. Επίσης, συντάσσει ιατρικά συμβόλαια και συμβόλαια 

ζωής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών.      

 Η Allianz SE που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Γερμανίας. Η Allianz είναι η τελική μητρική εταιρεία του Ομίλου 

Allianz, ο οποίος είναι πολυεθνικός πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα ασφαλίσεων και διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων. 

 Στόχο στην παρούσα συγκέντρωση αποτελούν περιουσιακά στοιχεία που 

σχετίζονται με την επιχείρηση Διεθνούς Ιδιωτικής Ιατρικής Ασφάλισης της 

Aetna Global Benefits (UK) Ltd, μιας εταιρείας εγγεγραμμένης σύμφωνα με 

τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας που είναι πάροχος ΔΙΙΑ 

(international private medical insurance). Συγκεκριμένα, στα περιουσιακά 

στοιχεία περιλαμβάνονται προσωπικά, αλλά και ομαδικά ασφαλιστήρια 

συμβόλαια για άτομα που θέλουν/χρειάζονται πρόσβαση σε ιδιωτική 

υγειονομική περίθαλψη σε περισσότερες από μία χώρες. 

Στις 14 Απριλίου 2022, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 

στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου.  

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 27 Απριλίου 2022, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η 

«Υπηρεσία»), αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς 

την Επιτροπή με ημερομηνία 28 Απριλίου 2022, στην οποία καταγράφεται η 
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αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σε αυτήν σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας αγοράς 

περιουσιακών στοιχείων (asset purchase agreement) (στο εξής η «Συμφωνία Αγοράς 

Περιουσιακών Στοιχείων» ) ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2022 μεταξύ της Aetna και της 

AWP, σύμφωνα με την οποία οι Aetna, Aetna Health Insurance Company of Europe 

DAC, Aetna Insurance Company Ltd και το υποκατάστημα (branch) της στην 

Σιγκαπούρη, Aetna Life & Casualty (Bermuda) Ltd και Aetna Insurance (Hong Kong) 

Limited (μαζί οι «Μεταβιβάζοντες», όπως ορίζονται στις Επικεφαλίδες Όρων (στο 

εξής οι «ΕΟ») μιας επιστολή αποκλειστικότητας (η «Επιστολή Αποκλειστικότητας»  

σε σχέση με τη Συναλλαγή που υπεγράφη μεταξύ της Allianz Partners και της Aetna 

στις 27 Ιανουαρίου 2022) θα μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με 

την επιχείρηση ΔΙΙΑ (διεθνούς ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης) της Aetna, 

συμπεριλαμβανομένων: 

(α) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των Μεταβιβαζόντων που είναι 

απαραίτητα για τους σκοπούς της μετακίνησης (migration) των υφιστάμενων ιατρικών 

συμβολαίων (medical policies) που έχουν αναληφθεί από τους Μεταβιβάζοντες (τα 

«Ιατρικά Συμβόλαια») και των υφιστάμενων ιατρικών συμβολαίων που έχουν 

αναληφθεί μέσω των διευθετήσεων εταίρων ανταποκριτών (fronting partners) των 

Μεταβιβαζόντων (τα «Συμβόλαια Ανταποκριτή» (Fronted Policies),  

(β) των καταλόγων πελατών των Μεταβιβαζόντων, των δεδομένων διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων και των δεδομένων επιπέδου αξιώσεων (customer lists, 

customer relationship management data and claim level data), 

(γ) αποκλειστικών δικαιωμάτων εισαγωγής (introduction rights) σε πελάτες, 

διανομείς, τρίτους διαχειριστές (third party administrators), εταίρους ανταποκριτές 

(fronting partners) και άλλους εταίρους των Μεταβιβαζόντων, καθώς επίσης και 

ορισμένων εργοδοτουμένων των Μεταβιβαζόντων (οι «Εργοδοτούμενοι») και 

(δ) οποιωνδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων που θα συμφωνηθούν. 
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Η Συμφωνία Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων θα διέπει τη μετάβαση των 

πελατειακών σχέσεων σε σχέση με τα Ιατρικά Συμβόλαια και τα Συμβόλαια 

Ανταποκριτών στην AWP από την Aetna στο τέλος των αντίστοιχων περιόδων 

συμβολαίων τους, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών μεταβίβασης των 

Περιουσιακών Στοιχείων που μεταβιβάζονται και των συστάσεων και μετάβαση των 

εργοδοτουμένων στην AWP προς υποστήριξη των νέων ιατρικών συμβολαίων και 

συμβολαίων ανταποκριτών (new medical and fronted policies) που θα αναληφθούν 

(written) από την AWP. 

Μαζί με την Συμφωνία Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων, τα Μέρη σύναψαν 

συμφωνία ανταλλαγής δεδομένων (Data Sharing Agreement) (στο εξής η «ΣΑΔ»). 

Τέτοια συμφωνία θα διέπει του όρους με τους οποίους τα εμπιστευτικά και 

προσωπικά δεδομένα θα μοιράζονται μεταξύ των μεταβιβαζόντων και της AWP για 

να επικοινωνεί με του πελάτες της Aetna για να κάνει συστάσεις (introductions). 

Εάν απαιτείται, για να τεθούν σε ισχύ οι ΕΟ, η AWP και η Aetna θα συνάψουν επίσης 

Συμφωνία Μεταβατικών Υπηρεσιών (στο εξής η «ΣΜΥ» και μαζί με την Συμφωνία 

Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων και την ΣΑΔ, τα «Έγγραφα Συναλλαγής»). Τέτοια 

συμφωνία θα προβλέπει μεταβατικές υπηρεσίες που θα παρέχονται από τους 

Μεταβιβάζοντες στην AWP (ή αντίστροφα) για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής 

συνέχειας καθώς πραγματοποιούνται οι εργασίες και τα Ιατρικά Συμβόλαια και τα 

Συμβόλαια Ανταποκριτών μεταβαίνουν στην AWP. 

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Allianz θα έχει έμμεσα, μέσω της 

θυγατρικής της AWP, τον αποκλειστικό έλεγχο επί των Περιουσιακών Στοιχείων 

Στόχου. 

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί 

η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου.  

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά την απόκτηση από την Allianz του αποκλειστικού 

ελέγχου επί των Περιουσιακών Στοιχείων Στόχου που σχετίζονται με την επιχείρηση 

ΔΙΙΑ, μέσω της AWP. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με 

βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, 
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καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του 

άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα τον αποκλειστικό έλεγχο επί τμήματος επιχείρησης που 

αποτελεί τον Στόχο, από την Allianz. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 

2020, του Ομίλου Allianz, παγκόσμια ανήλθε περίπου στα €[………]1 και τα 

ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (gross written premiums) (στο εξής τα 

«ΑΕΑ») για την επιχείρηση του Στόχου, για το οικονομικό έτος 2021, ανήλθαν 

περίπου στα €[………]2. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν 

κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που ελέγχονται από την Allianz στην 

Κύπρο για το οικονομικό έτος 2020, ανήλθε περίπου στα €[………] και τα ΑΕΑ για 

την επιχείρηση των Περιουσιακών Στοιχείων Στόχου, για το 2020, ανήλθαν περίπου 

στα €[………]3. 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της 

συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως 

ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του 

ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας 

υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

 
1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και 
στο σύνολο του κειμένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [....]. 
2 Βάσει του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου, αναφορικά με ασφαλιστική εταιρεία, κύκλος εργασιών 
θεωρείται η αξία των ακαθάριστων ασφαλίστρων. 
3 Ο κύκλος εργασιών των Περιουσιακών Στοιχείων Στόχου έχει κατανεμηθεί σύμφωνα με την 
κοινοποίηση με βάση την τοποθεσία από την οποία ο πελάτης εξοφλεί το τιμολόγιο του. 



 

Λ.Χ. Α.Κ. Π.Ο. Α.Α.Π. Π.Π.Χ. 

  6 

 

ανταγωνισμού στην αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για 

τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο Όμιλος Allianz είναι πολυεθνικός 

πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα 

ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 

προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων στον τομέα ασφάλισης και διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων.  

Η AWP, θυγατρική της Allianz, είναι εξουσιοδοτημένη να συντάσσει ασφαλιστήρια 

ασθενείας, ατυχημάτων και ζωής. Συντάσσει ιατρικά συμβόλαια και συμβόλαια ζωής 

σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 

Παράλληλα, έχει διευθετήσεις ανταποκριτών (fronting arrangements) για την πώληση 

ιατρικών συμβολαίων και/ή ασφάλειών ζωής παγκοσμίως.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο Στόχος, που είναι τα ΔΙIΑ της Aetna, 

περιλαμβάνουν προσωπικά και ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για άτομα που 

θέλουν/χρειάζονται πρόσβαση σε ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη σε περισσότερες 

από μία χώρες. Η ΔΙΙΑ συνδέεται παραδοσιακά με αποστολές ομογενών (expatriate 

assignments) και άλλα άτομα που κατοικούν σε πολλές χώρες (other multi country 

domiciled individuals). Η Aetna παρέχει ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης και 

συναφείς υπηρεσίες τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της κοινοποίησης, τα Μέρη υποστηρίζουν ότι η σχετική αγορά προϊόντος για τους 

σκοπούς της κοινοποίησης αυτής είναι η αγορά προϊόντων ΔΙΙΑ (international private 

medical insurance products). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή ορίζει τη σχετική αγορά προϊόντος/ 

υπηρεσίας ως την αγορά παροχής διεθνούς ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης. 

Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης της συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει ότι στην υπό εξέταση υπόθεση για τη 

σχετική αγορά της παροχής διεθνούς ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης, η γεωγραφική 

αγορά είναι αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι δραστηριότητες της Allianz 

(περιλαμβανομένων των θυγατρικών της) και αυτών της επιχείρησης των 

Περιουσιακών Στοιχείων Στόχου επικαλύπτονται και δημιουργείται μια οριζόντια 
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επικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της Allianz και των Περιουσιακών Στοιχείων 

Στόχου σε σχέση με ΔΙΙΑ στην Κύπρο. 

Ο κύκλος εργασιών της Allianz στην Κύπρο για το 2020, ήταν περίπου €[………]. 

Από αυτά, μόνο περίπου €[………]. 

Ο Στόχος στην Κύπρο είχε, κατά τη διάρκεια του 2020, κύκλο εργασιών περίπου 

€[………]. Τα έσοδα του Στόχου στην Κύπρο προκύπτουν αποκλειστικά από 

[………]. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, τα Μέρη εκτιμούν ότι η αγορά για ΔΙΙΑ 

στην Κυπριακή Δημοκρατία ήταν περίπου €125-170 εκατομμύρια για το έτος 2020 . 

Με βάση την παραπάνω εκτίμηση, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, το εκτιμώμενο 

μερίδιο αγοράς της Allianz για το 2020 ήταν επομένως περίπου [0-5%] και το 

εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς του Στόχου για το 2020 ήταν [0-5%]. Αυτό οδηγεί σε ένα 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Μερών στην διεθνούς ιδιωτικής ιατρικής 

ασφάλισης στην Κύπρο το 2020 περίπου [0-5%].  

Ως εκ τούτου, έστω και αν υποτεθεί ότι η Allianz θα μπορέσει να ανανεώσει όλους 

τους πελάτες των Περιουσιακών Στοιχείων Στόχου στην Κύπρο, η Συναλλαγή θα έχει 

ως αποτέλεσμα τα Μέρη να έχουν συνδυασμένο μερίδιο αγοράς πολύ κάτω του 15% 

στην αγορά ΔΙΙΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από την 

οριζόντια επικάλυψη των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ως 

αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η Συναλλαγή δεν θα οδηγήσει σε οποιεσδήποτε 

αξιόλογες κάθετες σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων της Allianz 

(συμπεριλαμβανομένων αυτών των θυγατρικών της) και της επιχείρησης των 

Περιουσιακών Στοιχείων Στόχου στην Κύπρο. 

Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να 

έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από την 

οριζόντια επικάλυψη των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ως 

αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, δεν προκύπτει κάθετη σχέση αλλά ούτε και οποιαδήποτε άλλη σχέση
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από τις δραστηριότητες των εμπλεκομένων μερών, εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο, βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα 

της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης.  

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και 

κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.  

 

Λουκία Χριστοδούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 

Ανδρέας Καρύδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Παναγιώτης Ουστάς  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Άριστος Αριστείδου Παλούζας  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

  

Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 


