Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015
Η

ΕΑΕΕ

συνεχίζει

την

έρευνα

σχετικά

με

την

παραγωγή

ασφαλίστρων

(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων
λόγω ακυρώσεων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της. Στο
πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Ιουλίου του 2015. Συνολικά
ανταποκρίθηκαν 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν το 94,4% της
παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 97,4% των ασφαλίσεων
Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2014. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21
δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 47 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 ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Ιουλίου 2015 των
ανωτέρω 57 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2014 των ιδίων
επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:
Παραγωγή ασφαλίστρων (€)

Ιανουάριος - Ιούλιος 2015

Μεταβολή έναντι 2014

Ασφαλίσεις Ζωής

1.120.001.744,63

+10,5%

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

1.129.841.886,85

-9,6%

Αστική ευθύνη οχημάτων

496.604.094,95

-17,0%

Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών

633.237.791,90

-2,8%

2.249.843.631,48

-0,6%

εκ των οποίων

Σύνολο

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.
Τον μήνα Ιούλιο του 2015 καταγράφεται αντιστροφή της πορείας των ασφαλίσεων
Ζωής, αφού η παραγωγή ασφαλίστρων υπέστη την πρώτη ουσιαστική μείωσή της (-17%)
ως προς την παραγωγή του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους, γεγονός που είχε
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να καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2014 (όταν είχαν μειωθεί κατά 5,4%). Επίσης, οι
ασφαλίσεις κατά Ζημιών αντέστρεψαν την μηνιαία αύξηση παραγωγής που είχαν
καταγράψει τον Ιούνιο (+2,8%) με μεγάλη πτώση (-12,7%). Το αποτέλεσμα αυτών ήταν ότι
η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων επέστρεψε στην ύφεση (-0,6%) μετά την άνοδο που
είχε στο χρονικό διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου του 2015.
Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Σύνολο

Ιανουάριος - Μάιος

+18,2%

-11,0%

+1,7%

Ιούνιος

+2,1%

+2,8%

+2,4%

Ιανουάριος – Ιούνιος

+15,0%

-9,1%

+1,8%

Ιούλιος

-17,0%

-12,7%

-14,5%

Ιανουάριος – Ιούλιος

+10,5%

-9,6%

-0,6%

Αθροιστική μεταβολή παραγωγής ασφαλίστρων 2015 έναντι 2014
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Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής
ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2014 – Ιουλίου 2015,
ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
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Παραγωγή ασφαλίστρων 2014-2015

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών
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Στους δύο πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της
έρευνας παραγωγής ανά κλάδο ασφάλισης για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου
του 2015 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2014.
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Ασφαλίσεις Ζωής (€)

Ιανουάριος – Ιούλιος 2015

Μεταβολή

I. Ζωής

716.035.954,52

+2,7%

III. Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις

244.631.012,15

+33,7%

68.256.082,56

+24,5%

19.522,85

-20,2%

91.059.172,55

+15,4%

1.120.001.744,63

+10,5%

IV. Υγείας
VI. Κεφαλαιοποίησης
VII. Διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων
Σύνολο

Σχετικά με τα ανωτέρω στοιχεία ασφαλίσεων Ζωής, επισημαίνονται ιδιαιτέρως τα
εξής:
1) Η επίδραση της πορείας των συμβολαίων συνδεδεμένων με επενδύσεις (unit-linked)
είναι σημαντική για την πορεία των ασφαλίσεων Ζωής. Συγκεκριμένα, αν αφαιρεθεί η
επίδραση του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, η μεταβολή της
παραγωγής των ασφαλίσεων Ζωής συνολικά στο επτάμηνο θα ήταν αυξημένη μόνο κατά
5,4% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014 ενώ, αντιστοίχως, η συνολική
παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) θα ήταν μειωμένη κατά 3,6% (αντί -0,6%).
2) Μόνο τον μήνα Ιούλιο του 2015, η εγγεγραμμένη παραγωγή ασφαλίστρων
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής
συνδεδεμένες με επενδύσεις, μειώθηκε κατά 60% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014 (από
περίπου 20 εκατ. € σε περίπου 8 εκατ. €), λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls)
που μεταξύ άλλων δεν επέτρεψαν την έκδοση νέων συμβολαίων (ενιαίων ή περιοδικών
ασφαλίστρων).
3) Η ανωτέρω καταγραφή στο μητρώο της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου ΙΙΙ.
Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (244,6 εκατ. € στο επτάμηνο), ακολουθεί
την συμβατική μέθοδο του Ελληνικού Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, σύμφωνα με την
οποία αθροίζονται στον ίδιο λογαριασμό η παραγωγή ασφαλίστρων περιοδικών
καταβολών εντός του έτους με το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ
καταβολής συμβολαίων. Αποτελεί όμως συνήθη πρακτική διεθνώς1 η υπόθεση ότι: «η μέση
διάρκεια των συμβολαίων εφάπαξ καταβολής είναι δεκαετής», συνεπώς η αντίστοιχη
1

Βλ. για παράδειγμα: «Company Valuation under IFRS», N. Antill, K. Lee, 2008, Great Britain
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αποτίμηση της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων των συμβολαίων του κλάδου ΙΙΙ.
Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις σύμφωνα με αυτήν την πρακτική θα ήταν το
άθροισμα των περιοδικών καταβολών και του 1/10 της παραγωγής ασφαλίστρων εφάπαξ
καταβολής. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η αντίστοιχη υπολογιζόμενη παραγωγή
ασφαλίστρων συμβολαίων εφάπαξ καταβολής του Ά εξαμήνου του 2015 (εκτιμάται στο
ύψος των 172 εκατ. €) θα προσμετράτο ως 17,2 εκατ. € διαμορφώνοντας την παραγωγή
του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις σε 82,2 εκατ. € αντί του
ποσού των 237 εκατ. € που έχει καταγραφεί.
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€)

Ιανουάριος – Ιούλιος 2015

Μεταβολή

1. Ατυχήματα

20.523.950,32

-7,1%

2. Ασθένειες

15.135.672,92

-5,1%

114.358.934,48

-10,1%

3. Χερσαία οχήματα
5. Αεροσκάφη

361.213,36

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια)

-

9.536.111,08

+20,4%

13.982.401,16

+4,8%

217.103.668,03

-1,9%

69.151.412,41

-7,4%

496.604.094,95

-17,0%

407.052,77

+25,5%

12. Αστική ευθύνη πλοίων

5.574.251,54

+1,7%

13. Γενική αστική ευθύνη

54.661.210,42

+6,7%

14. Πιστώσεις

17.262.858,66

-3,4%

15. Εγγυήσεις

80.050,06

-60,7%

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες

20.274.846,09

+7,5%

17. Νομική προστασία

21.520.282,72

-2,9%

18. Βοήθεια

53.303.875,88

+0,6%

1.129.841.886,85

-9,6%

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα
8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως
9. Λοιπές ζημίες αγαθών
10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων
11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη

Σύνολο

Τέλος, η έρευνα περιέλαβε και τα μεγέθη των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω
ακυρώσεων συμβολαίων. Η μηνιαία εξέλιξη των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω
ακυρώσεων συμβολαίων παρουσιάζεται δεικτοποιημένη στα δύο παρακάτω γραφήματα. Η
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δεικτοποίηση έχει γίνει με βάση την τιμή Ιανουαρίου 2011, η οποία ορίστηκε στην τιμή
100, καταγράφεται δε η εξέλιξή της από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Μάιο του 2015.
Επιστροφές ασφαλίστρων 2014-2015
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