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Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Απριλίου 2017 

Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων-μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Απριλίου 

του 2017. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 50 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% 

της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής 

σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2016. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 20 δραστηριοποιήθηκαν 

στις ασφαλίσεις Ζωής και 44 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού 

διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής εγγεγραμμένων 

ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Απριλίου του 2017 των ανωτέρω 50 επιχειρήσεων με τις 

αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2016 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω: 

Παραγωγή εγγεγραμμένων 
ασφαλίστρων (€) 

Ιανουάριος - 
Απρίλιος 2017 

Μεταβολή έναντι 
2016 

Ασφαλίσεις Ζωής 623.180.790,42 +2,5% 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 645.842.225,11 -1,5% 

εκ των οποίων   

Αστική ευθύνη οχημάτων 241.275.800,57 -5,5% 

Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 404.566.424,54 +1,0% 

Σύνολο 1.269.023.015,53 +0,4% 

 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές. 

Τον Απρίλιο του 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής μείωσαν 

την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (-0,6%) για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Αντιστοίχως, οι 

ασφαλίσεις κατά Ζημιών μείωσαν επίσης την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (-4,2%). 
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Συνολικά, η παραγωγή ασφαλίστρων μηνός Απριλίου μειώθηκε κατά 2,5%, έναντι του Απριλίου του 

2016. 

2017 /2016 Ασφαλίσεις Ζωής Ασφαλίσεις κατά Ζημιών Σύνολο 

Ιανουάριος +10,9% +7,7% +9,2% 

Φεβρουάριος +4,0% -14,1% -5,6% 

Ιανουάριος - Φεβρουάριος +7,5% -2,9% +1,9% 

Μάρτιος -3,0% +3,9% +0,4% 

Ιανουάριος - Μάρτιος +3,5% -0,6% +1,4% 

Απρίλιος -0,6% -4,2% -2,5% 

Ιανουάριος – Απρίλιος +2,5% -1,5% +0,4% 

 
Αθροιστική μεταβολή παραγωγής ασφαλίστρων 2017 έναντι 2016 

 

 

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά 

μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2016 – Απριλίου 2017, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής 

και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών. 
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Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 2016-2017 

 

 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας 

παραγωγής ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 

του 2017 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2016. 

Ασφαλίσεις Ζωής (€) 
Ιανουάριος - 

Απρίλιος 2017 
Μεταβολή 

I. Ασφαλίσεις Ζωής 429.844.149,91 -6,9% 

III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις 120.012.080,57 +50,9% 

VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 73.320.983,93 +9,7% 

Λοιπές ασφαλίσεις Ζωής (κεφαλαιοποίησης) 3.576,01 -41,6% 

Σύνολο 623.180.790,42 +2,5% 
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Σχετικά με τα ανωτέρω στοιχεία των ασφαλίσεων Ζωής, επισημαίνονται ιδιαιτέρως τα εξής: 

1) Η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της παραγωγής 

του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις καθώς επίσης και στην αύξηση του 

κλάδου VII. Διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων. 

2) Υπενθυμίζεται ότι η παραγωγή του κλάδου IV.2 Υγείας (όπως οριζόταν με το άρθρο 13 του ν.δ. 

400/1970), κατ’εφαρμογή του νόμου 4364/5.2.2016, καταγράφεται από 1/1/2016 στις ασφαλίσεις 

κατά Ζημιών όπου μερίζεται στους κλάδους 1. Ατυχημάτων και 2. Ασθενειών, αναλόγως των 

προσφερομένων καλύψεων. 

Η μεταβολή της παραγωγής των ασφαλίσεων κατά Ζημιών καταγράφεται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€) 
Ιανουάριος - 

Απρίλιος 2017 
Μεταβολή 

1. Ατυχήματα 13.015.186,12 -2,8% 

2. Ασθένειες 61.913.316,55 +10,9% 

3. Χερσαία οχήματα 60.978.405,22 +2,5% 

5. Αεροσκάφη 47.395,91 - 

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 2.878.138,77 -9,0% 

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 6.911.313,95 -5,4% 

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 112.966.167,05 -3,6% 

9. Λοιπές ζημίες αγαθών 44.214.214,02 +1,2% 

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 241.275.800,57 -5,5% 

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 78.678,30 -18,0% 

12. Αστική ευθύνη πλοίων 1.687.943,82 -2,9% 

13. Γενική αστική ευθύνη 28.635.315,93 -6,6% 

14. Πιστώσεις 11.918.391,95 +12,4% 

15. Εγγυήσεις 214.361,85 +25,4% 

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 14.885.259,34 +35,8% 

17. Νομική προστασία 11.880.878,89 +1,6% 

18. Βοήθεια 32.341.456,88 -6,6% 

Σύνολο 645.842.225,11 -1,5% 

 
 

 


