Νο 42

Α ΤΕΥΧΟΣ 2013

Όλοι Μαζί για την Ανάπτυξη της Αγοράς

,

Η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται

σήμερα μπροστά σε μια μεγάλη
ευκαιρία ανάπτυξης, κατά πρώτο
λόγο λόγω της συρρίκνωσης του
κοινωνικού κράτους που δημιουργεί νέες ανάγκες και δευτερευόντως λόγω του ότι αυτή η ανάγκη
φαίνεται πως θα συμπέσει με τη
διαφαινόμενη έξοδο της ελληνικής

οικονομίας από την κρίση τα επόμενα χρόνια.
Ως αγορά έχουμε τα εφόδια για να
ανταποκριθούμε στις αυξημένες
απαιτήσεις του σήμερα καθώς διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία
και θέληση. Το διαμορφούμενο
αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και η
εποπτεία της Τράπεζας της Ελλά-

Η Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση του
Συνταξιοδοτικού Ζητήματος στην Ελλάδα

Η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα ασφαλιστικά ταμεία

στην Ελλάδα και η οποία έχει οδηγήσει σε μεγάλη μείωση των συντάξεων από τις επανειλημμένες περικοπές είναι γνωστή σε όλους μας.
Τα ταμεία αντιμετωπίζουν τα χρόνια αναλογιστικά ελλείμματα, τις
κατά συρροή συνταξιοδοτήσεις, την απομείωση της περιουσίας τους
λόγω της μείωσης των αξιών ομολόγων, των γραμματίων κ.λπ., τη
μείωση είσπραξης εσόδων λόγω της αυξανόμενης ανεργίας και των
ελαστικών μορφών εργασίας, τις ανείσπρακτες οφειλές και την εισφοροδιαφυγή.
Αποτελεί γεγονός ότι το Κράτος δε μπορεί πλέον να ανταποκριθεί
με επάρκεια στις συνταξιοδοτικές ανάγκες των πολιτών και να τους
εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και άρα υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού ζητήματος από την Πολιτεία.
Η συνολική αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος που
περιλαμβάνει την ενεργοποίηση και ενθάρρυνση
των επαγγελματικών ασφαλίσεων (2ος πυλώνας)
με τη συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
και την προώθηση των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών
προγραμμάτων (3ος πυλώνας) θα αποτελέσει βιώσιμη λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα.
Μαργαρίτα Αντωνάκη Η Ιδιωτική Ασφάλιση διαθέτει την εμπειρία, αξιΓενική Διευθύντρια
οπιστία και την τεχνογνωσία για να καλύψει το
κενό που δημιουργείται στις συντάξεις προσφέροντας προσιτές και
ποιοτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε πολίτη. Επιπλέον, συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να
εξασφαλίζεται η παρουσία κεφαλαιακά ισχυρών εταιριών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. (βλ. αυστηρή εποπτεία της Τράπεζας της
Ελλάδος και θεσμικό πλαίσιο Solvency II).
Επί σειρά ετών η ασφαλιστική αγορά έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για το συνταξιοδοτικό και προσπαθούσε να προσεγγίσει την
Πολιτεία. Πλέον, η ίδια η Πολιτεία θα πρέπει να προσεγγίσει την
ασφαλιστική αγορά προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συνταξιοδοτική αποταμίευση και να διαμορφωθεί ένα επαρκές και βιώσιμο
συνταξιοδοτικό σύστημα.

,

δος, θωρακίζουν τη φερεγγυότητα εμείς για να εκμεταλλευτούμε
της αγοράς μας και ενισχύουν τη μεσοπρόθεσμα ευνοϊκή συτην αξιοπιστία της. Οι ευκαιρίες γκυρία που διαμορφώνεται. Και
και οι δυνατότητες όμως, δε σε αυτή την προσπάθεια πρέπει
μετουσιώνονται αυτόματα σε ανά- όλοι οι συντελεστές της αγοράς
πτυξη. Απαιτείται όραμα, ξεκάθαρη – οι εταιρίες, οι διαμεσολαβούντες,
στόχευση και σκλητο διοικητικό προρή δουλειά από την
σωπικό, οι συνεργάίδια την αγορά.
τες – να βρούμε εκείΗ ενίσχυση της
να που μας ενώνουν
αξιοπιστίας μας, η
και ξεκινώντας από
αύξηση της ασφααυτά να ανοιχτούμε
λιστικήςσυνείδησης
στην κοινωνία, στην
του μέσου ΈλληΠολιτεία και τους
να, η συνειδητοπολίτες. Ας κάνουμε
ποίηση της αξίας
όλοι μια συνειδητή
του ασφαλιστικού
προσπάθεια να βάπροϊόντος από την Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου λουμε για λίγο πίσω
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΕΕ
Πολιτεία και τους
ό,τι μας χωρίζει…
συμπολίτες μας,
ας το “ξαναεπισκεείναι πρώτα από όλα δική μας ευ- φτούμε” όταν έχουμε πετύχει η
θύνη και μόνο με δική μας δουλειά αγορά μας να είναι σημαντικά
μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
μεγαλύτερη και τότε μπορεί να
Το πρόβλημα και ταυτόχρονα η μην έχει καν τη σημασία που του
ευκαιρία μας, είναι το δυσανάλογα δίνουμε σήμερα. Θα βγούμε όλοι
μικρό μέγεθος της αγοράς μας. Γι’ κερδισμένοι και θα έχουμε δώσει
αυτό έφταιξαν και άλλοι, φταίξα- στην κοινωνία ένα σημαντικό
με κι εμείς. Αυτό που όμως τώρα αγαθό: τον επαρκώς και σωστά
έχει σημασία, είναι τι θα κάνουμε ασφαλισμένο Έλληνα.

Συνάντηση ΤτΕ - ΕΑΕΕ
Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 28.3.2013 συνάντηση του
Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), κ. Γ. Προβόπουλου και
στελεχών της ΤτΕ με το Δ.Σ. της ΕΑΕΕ.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα της ασφαλιστικής αγοράς και κυρίως η σημασία της αξιοπιστίας και της σωστής εταιρικής διακυβέρνησης των ασφαλιστικών εταιριών στην περαιτέρω ανάπτυξη και
διάδοση της ιδιωτικής ασφάλισης κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η αξιοπιστία και η
εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής
αγοράς, οι εκπρόσωποι της ΕΑΕΕ αναφέρθηκαν στο πολύ σημαντικό
έργο που πραγματοποιεί η ΤτΕ ως εποπτική αρχή του κλάδου προς αυτή
την κατεύθυνση.
Τόσο ο κ. Προβόπουλος όσο και ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Σαρρηγεωργίου τόνισαν την ανάγκη η αυστηρή εποπτεία να συνοδεύεται και από
την αυτοδέσμευση των ασφαλιστικών εταιριών για χρήση καλών πρακτικών.

5ο Διεθνές Συνέδριο
Insurance Europe

Στις

13.6.2013 πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη το 5ο Διεθνές
Συνέδριο της Insurance Europe.
Πρόκειται για την κορυφαία εκδήλωση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς που κάθε χρόνο
συγκεντρώνει σημαντικές προσωπικότητες από το διεθνή ασφαλιστικό κλάδο.
Το φετινό συνέδριο με θέμα:
«Stability and security: insuring
our futures» εστίασε στο σημαντικό
ρόλο που διαδραματίζει η ασφαλιστική βιομηχανία στην παγκόσμια
οικονομία. Κορυφαίοι εκπρόσωποι
της ασφαλιστικής βιομηχανίας
ανέλυσαν τις απόψεις τους για το
μέλλον της αγοράς, τις τελευταίες πρωτοβουλίες σε εποπτικό και
κανονιστικό επίπεδο καθώς και το
σημαντικό ρόλο των ασφαλιστών
ως θεσμικών επενδυτών.
Μεταξύ των εισηγητών του συνεδρίου ήταν ο Jacques de Larosiere,
Πρόεδρος Eurofi και τέως Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (μέσω
video), ο Paul Sharma, Πρόεδρος
της Επιτροπής Οικονομικής Σταθερότητας της Διεθνούς Ένωσης
Εποπτών Ασφάλισης (IAIS), ο
Gabriel Bernandino, Πρόεδρος
της EIOPA (Ευρωπαϊκή Αρχή
Ασφαλίσεων & Επαγγελματικών
Συντάξεων), o Klaus Wiedner,
επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Διευθύνοντες Σύμβουλοι μεγάλων
ασφαλιστικών ομίλων καθώς και
ο Fabrizio Saccomanni, Υπουργός
Οικονομικών της Ιταλίας.
Για περισσότερες πληροφορίες
και για να παρακολουθήσετε το
συνέδριο μέσω webcast μπορείτε
να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://conference.nsuranceeurope.eu/.

Ηλεκτρονικός Έλεγχος
της Κυκλοφορίας
Ανασφάλιστων Οχημάτων

Με την ψήφιση του Ν. 4141 /

2013 (ΦΕΚ Α΄ 81), στις 26.3.2013,
καθιερώνεται για πρώτη φορά στη
χώρα μας διαδικασία ηλεκτρονικού
εντοπισμού της κυκλοφορίας ανασφαλίστων οχημάτων, καθώς και

διαδικασία «εξαναγκασμού» των
ιδιοκτητών των οχημάτων αυτών
να συμμορφωθούν με την προβλεπόμενη από τo νόμο υποχρέωση
ασφάλισης της αστικής ευθύνης
από ατυχήματα αυτοκινήτων.
Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής
της νέας διαδικασίας ορίζεται σύμφωνα με το νέο Νόμο η 15η Απριλίου 2013.
Συνοπτικά η νέα διαδικασία έχει
ως εξής: Η αρμόδια υπηρεσία Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣ) θα προβαίνει στη διασταύρωση των αρχείων
των κυκλοφορούντων και των
ασφαλισμένων οχημάτων και θα
εντοπίζει τα ανασφάλιστα οχήματα. Στη συνέχεια, θα αποστέλλει
ειδοποιητήρια επιστολή στον ιδιοκτήτη δίνοντας του 8 ημέρες διορία για να ασφαλιστεί. Ο ιδιοκτήτης του ανασφάλιστου οχήματος
θα πρέπει να σπεύσει να ασφαλίσει
το όχημά του και να πληρώσει
παράβολο αξίας 250 ευρώ υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου. Στην
περίπτωση που ο ανασφάλιστος
ιδιοκτήτης δεν προβεί εντός της
προθεσμίας των 8 ημερών στην
αναγκαία ασφάλιση ή δεν πληρώσει το απαραίτητο παράβολο,
η Γ.Γ.Π.Σ. θα αποστείλει τα στοιχεία αυτού του ιδιοκτήτη και του
οχήματός του στις Αστυνομικές
Αρχές, προκειμένου να του επιβληθούν οι κυρώσεις και ποινές
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (αφαίρεση της άδειας
ικανότητας οδηγού και της άδειας
κυκλοφορίας μετά των πινακίδων
κυκλοφορίας για 10 ημέρες, επιβολή χρηματικού προστίμου και
άσκηση ποινικής δίωξης).
Η υποχρέωση ασφάλισης αστικής
ευθύνης ισχύει για κάθε όχημα με
άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας,
ανεξάρτητα από το εάν το όχημα
κινείται ή λειτουργεί. Δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης όταν
το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία,
δηλαδή έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας του. Από την
υποχρέωση σύναψης ιδιωτικής
ασφάλισης εξαιρούνται επίσης τα
οχήματα και οι περιπτώσεις οχημάτων που προβλέπονται ήδη στο
άρθρο 3 του κ.ν. 489/1976 (αυτοκίνητα δημοσίου κ.λ.π.) και με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο αυτό.

Τρέχοντα Ευρωπαϊκά
Θέματα Ασφαλιστικού
Ενδιαφέροντος

Tα σημαντικότερα θέματα τα

οποία απασχολούν κατά το τρέχον
διάστημα την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά και το θεσμικό της
όργανο, την Insurance Europe
είναι τα ακόλουθα:
1. Solvency II & Omnibus II
Όσον αφορά στο Solvency II, η
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων
και Επαγγελματικών Συντάξεων
(EIOPA) δημοσίευσε πριν δύο μήνες κατευθυντήριες γραμμές, με
αποδέκτες τις εποπτικές αρχές των
κρατών μελών, για τη σταδιακή
εφαρμογή της οδηγίας Solvency II.
Η Τράπεζα της Ελλάδας εξέφρασε
τη συμφωνία της με τα προτεινόμενα μέτρα και παροτρύνει τις
ασφαλιστικές εταιρίες να εντείνουν την προετοιμασία τους για
την εφαρμογή του Solvency II.
2. Συντάξεις
Ο διάλογος για τα συνταξιοδοτικά συστήματα είναι ανοιχτός σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο της
Insurance Europe επικεντρώνεται στην αναθεώρηση της οδηγίας
2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών
παροχών (IORP) καθώς και στις
δραστηριότητες που συνδέονται με
τη Λευκή Βίβλο για τις συντάξεις.
3. Διανομή ασφαλιστικών
προϊόντων
Η αναθεώρηση της οδηγίας για την
ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IMD2)
και η πρόταση Κανονισμού για παροχή βασικού εγγράφου πληροφοριών
(key information document) για τα
επενδυτικά προϊόντα φέρουν στην
επιφάνεια ζητήματα σχετικά με θέματα της διαφάνειας κατά την πώληση των προϊόντων, της αμοιβής
των διαμεσολαβητών αλλά και με
τους κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.
4. Συστημικός κίνδυνος
Σε διεθνές επίπεδο γίνεται προσπάθεια αναγνώρισης των οργανισμών που μπορεί να επιφέρουν
συστημικό κίνδυνο καθώς και προσπάθεια θέσπισης μέτρων για τον
περιορισμό του κινδύνου αυτού
τα οποία εφόσον αποφασιστούν
θα πρέπει να εφαρμοστούν και σε
εθνικό επίπεδο.

Φορολογικός Νόμος
4110/2013

Στις

23.1.2013 δημοσιεύθηκε
στην ΕτΚ (τ. Α’-17) ο φορολογικός
ν.4110/2013 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
Παρά τις αρχικές ανακοινώσεις για
πλήρη αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της χώρας, ο νέος
νόμος περιορίστηκε σε τροποποιήσεις του υφιστάμενου ν.2238/1994
επιφέροντας όμως ουσιαστικές
αλλαγές στο καθεστώς φορολογίας
φυσικών και νομικών προσώπων.
Χαρακτηριστική είναι η απουσία
στο κείμενο του νόμου αναπτυξιακών φορολογικών μέτρων σε γενικότερο πλαίσιο αλλά και σε σχέση
με τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, ο οποίος βέβαια υφίσταται
σημαντικές φορολογικές αλλαγές,
οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:
 Καταργήθηκε (για τις δαπάνες
που θα πραγματοποιηθούν το 2013)
η ήδη ισχνή φοροαπαλλαγή που
προβλεπόταν για τα ασφάλιστρα
ζωής, υγείας και ατυχημάτων (με
τη μορφή της μείωσης φόρου 10%
της δαπάνης και με ανώτατο όριο
τα € 120 για άγαμο και € 240 για
οικογένεια).
 Για πρώτη φορά προβλέφθηκε η αυτοτελής φορολόγηση του
ασφαλίσματος (με εξάντληση της
φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου) που καταβάλλεται στο
πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης ζωής
που συνάπτει εργοδότης για το
προσωπικό του. Η προβλεπόμενη
φορολόγηση, η οποία υπολογίζεται
επί του μέρους που αντιστοιχεί στα
ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει ο
εργοδότης επιβάλλεται κλιμακωτά
για τα εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά
με 10% μέχρι και τα € 40.000 και
20% κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα € 40.000, ενώ ορίζεται σε
15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή. Όλοι οι παραπάνω
συντελεστές αυξάνονται κατά 50%
σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς.
Δεδομένου ότι η ρύθμιση περιέχει
εκτεταμένες ασάφειες ως προς τον
τρόπο εφαρμογής της, η Ε.Α.Ε.Ε.
μετά τη θέση σε εφαρμογή του
νόμου ζήτησε από το Υπουργείο
Οικονομικών την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου με στόχο την
αποσαφήνισή τους. Το ζήτημα παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.

Η Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδος Υπέρμαχος
των Προσπαθειών της
Πολιτείας για την Οδική
Ασφάλεια & τη Μείωση των
Θανατηφόρων
Τροχαίων Ατυχημάτων

Με αφορμή την σύγκληση της

Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής
Ασφάλειας με πρωτοβουλία του
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδος (ΕΑΕΕ) κ. Αλέξανδρος
Σαρρηγεωργίου εκφράζει ικανοποίηση για την ανάδειξη του σοβαρού αυτού θέματος και την ενεργοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας.
Παράλληλα μεταφέρει την αμέριστη

εκδήλωση με θέμα: «Ιδιωτική
Ασφάλιση, ένας δρόμος προς την
αξιοπρέπεια και την ευημερία»,
την οποία παρακολούθησαν πάνω
από 500 προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι της πολιτικής, κοινωνικής
και οικονομικής ζωής του τόπου,
των ΜΜΕ και φορέων της ασφαλιστικής αγοράς.
Τις απόψεις τους πάνω στην αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας και τη συμβολή
της Ιδιωτικής Ασφάλισης σε αυτή
ανέπτυξαν οι διακεκριμένοι ομιλητές κ. Α. Σκορδάς, Υφυπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γ. Μέργος, Καθηγητής
Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Οικονομικών,
Γ. Σταθάκης, Βουλευτής, Κα-
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συμπαράσταση του συνόλου των
ασφαλιστικών εταιριών στην τόσο
σημαντική εθνική προσπάθεια.
Η ενημέρωση, η πρόληψη και η
ανάπτυξη της παιδείας της οδικής
ασφάλειας είναι άξονες στους οποίους δραστηριοποιούνται επί σειρά
ετών πολλές ασφαλιστικές εταιρίες
μεμονωμένα αλλά και συλλογικά
μέσω του φορέα της ΕΑΕΕ.
Η ΕΑΕΕ δεσμεύεται να σταθεί αρωγός στον εθνικό στόχο της μείωσης
κατά 50% έως το 2020 των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.
Τέλος, η ΕΑΕΕ επιθυμεί να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην προσπάθεια αυτή εντός του πλαισίου
των δυνατοτήτων της μέσω του
θεσμικού της ρόλου και τίθεται
δημόσια στη διάθεση της πολιτείας
προς αυτή τη κατεύθυνση.

«Ιδιωτική Ασφάλιση,
Ένας Δρόμος προς την
Αξιοπρέπεια και την Ευημερία»

Στις

12.2.2013 η ΕΑΕΕ με
την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσής της διοργάνωσε ειδική

Αναφερόμενος στην ασφαλιστική
αγορά τόνισε ότι εν μέσω κρίσης
ο κλάδος αντιμετωπίζει την κρίση με πτώση παραγωγής αλλά όχι
με καθίζηση όπως άλλοι κλάδοι.
Η ασφαλιστική αγορά προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα
με απλοποιημένα και φθηνότερα
προϊόντα, ενίσχυση της διαφάνειας, επενδύσεις στην τεχνολογία
και έμφαση στην πολυκαναλική
διανομή.
Τέλος, ανέλυσε τις προκλήσεις
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και εστίασε
ιδιαίτερα στην ανάγκη αυστηρής
και ενιαίας εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς από την Τράπεζα
της Ελλάδος για την θωράκιση
της αξιοπιστίας της αγοράς και
την προστασία της σχέσης της με
τον καταναλωτή.

1
2

Άποψη της αίθουσας

Το πάνελ της εκδήλωσης:
Α. Σαρρηγεωργίου,
Μ. Αντωνάκη, Γ. Κώτσαλος
Από τουρνουά
ποδοσφαίρου ΣΕΣΑΕ
Η νικήτρια ομάδα της
GENERALI HELLAS
πλαισιωμένη από τους
εκπροσώπους του ΣΕΣΑΕ
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4 Στιγμιότυπο από τη
βράβευση της νικήτριας
ομάδας και την
απονομή του χρηματικού
επάθλου στο
«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ»
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θηγητής Πολιτικής Οικονομίας
Πανεπιστημίου Κρήτης, Α. Γιαννίτσης, τ. Υπουργός, Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
και Γ. Κώτσαλος, τ. Πρόεδρος,
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδος.
Στην τοποθέτησή του ο απελθών
Πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Κώτσαλος
αναφέρθηκε εκτενώς στο αδιέξοδο
στο οποίο βρίσκεται η Κοινωνική
Ασφάλιση και τον καθοριστικό
ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης
για την επίλυσή του. Δήλωσε πως
η Πολιτεία θα πρέπει να προσεγγίσει την ασφαλιστική αγορά για
να λύσει τα θέματα των πολιτών.
Εστίασε επίσης, στην ανάγκη
επαναφοράς των φορολογικών κινήτρων για τις ασφαλίσεις ζωής
καθώς ανάπτυξη χωρίς κίνητρα
δε μπορεί να επιτευχθεί.
Εκτός του συνταξιοδοτικού, ο κ.
Κώτσαλος αναφέρθηκε στην προώθηση και επέκταση άλλων συμπράξεων (ΣΔΙΤ) μεταξύ Ιδιωτικής
Ασφάλισης – Κράτους σε τομείς
όπως η υγεία, η προστασία από καταστροφικούς κινδύνους κ.ά.

Από Γεν. Συνέλευση ΕΑΕΕ

Από
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15η Συνάντηση Ύδρας

26 έως 28 Σεπτεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η
15η Συνάντηση ασφαλιστών και αντασφαλιστών που διοργανώνει η
ΕΑΕΕ στην Ύδρα. Το Συνέδριο της Ύδρας αποτελεί πλέον θεσμό για
τον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό κόσμο και κάθε χρόνο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων από πολλές ευρωπαϊκές και
άλλες χώρες. Στόχο της ΕΑΕΕ αποτελεί η διοργάνωση ενός συνεδρίου που δίνει την ευκαιρία σε ασφαλιστές και αντασφαλιστές να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον.
Παράλληλα στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ύδρας διακεκριμένοι
ομιλητές καλούνται να μοιραστούν την τεχνογνωσία και την εμπειρία
τους στα πιο επίκαιρα θέματα που
απασχολούν τον κλάδο.
Τα θέματα που θα συζητηθούν
στο φετινό συνέδριο είναι τα εξής:
 Η διασφάλιση του μέλλοντος
των συντάξεων: Ο αυξανόμενος
ρόλος των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων
 Ασφαλιστικές λύσεις έναντι
φυσικών καταστροφών
Για περισσότερες πληροφορίες και
εγγραφές:
http://www.eaee.gr
Η περίοδος εγγραφών λήγει στις
19 Ιουλίου 2013.

Η Ασφαλιστική Αγορά Μέσα από Δείκτες

Η ΕΑΕΕ εξέδωσε οικονομική μελέτη με θέμα την «Επισκόπηση της

ασφαλιστικής αγοράς με αριθμοδείκτες», όπου παρακολουθείται η οικονομική πορεία της ασφαλιστικής αγοράς τα τελευταία έτη, χρησιμοποιώντας τους κυριότερους θεωρητικά θεμελιωμένους δείκτες. Η συνολική
καταγραφή των οικονομικών μεγεθών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μέσα από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η
δεικτοποίηση των μεγεθών τους επιτρέπει την αποτύπωση με αριθμούς
της συνολικής διαχρονικής συμπεριφοράς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε θέματα πολιτικής, επάρκειας και απόδοσης.
Από την παραπάνω μελέτη έχουν επιλεγεί οι σημαντικότεροι δείκτες,
των οποίων η εξέλιξη από έτος σε έτος παρακολουθείται ομαδικά, όπως
φαίνεται στο γράφημα.

και μειώθηκε ελαφρώς ο δείκτης ζημιών. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί το περιθώριο κέρδους σε μεγάλο βαθμό και να φτάσει το 24,6%.
Το 2010 χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη μείωση του δείκτη ζημιών
(στο 51,5%) αλλά και τη μείωση των χρεωστών ασφαλίστρων στο
19,1%. Έτσι, το περιθώριο τεχνικού κέρδους έφτασε στο 26,2%.
Παρομοίως, το 2011, οι χρεώστες ασφαλίστρων γνώρισαν νέα μεγάλη
μείωση ενώ οι εκκρεμείς αποζημιώσεις αυξήθηκαν στο 63,6% της παραγωγής ασφαλίστρων. Ταυτόχρονα, ο δείκτης ζημιών γνώρισε νέα μικρή μείωση (στο 49,7%). Κατά αυτό τον τρόπο, το περιθώριο τεχνικού
κέρδους ανήλθε στο 28,4%, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο για τη
μελετώμενη περίοδο.
Το πλήρες κείμενο της μελέτης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ
στη διεύθυνση:
http://www.eaee.gr/cms/uploads/oikmel-ratios2011gr.pdf

Ημερήσιο Τουρνουά
Ποδοσφαίρου Φιλανθρωπικού
Χαρακτήρα για τα Μέλη και
τους Φίλους του Συνδέσμου

Σε χαλαρό και ευχάριστο κλίμα

Είναι προφανές από τις μετατοπίσεις του γραφήματος
ότι υπάρχει μετακίνηση του ανάγλυφου της ασφαλιστικής
αγοράς συνολικά από το 2008 έως το 2011.
Μελετώντας τα αναλυτικότερα στοιχεία κάθε έτους διαδοχικά, διαπιστώνεται ότι το κόστος πρόσκτησης εργασιών είχε την υψηλότερη
τιμή του το 2008 (21,9%), το οποίο σε συνδυασμό με τον υψηλό δείκτη
ζημιών (60,8%) κατέληγε στο χαμηλότερο περιθώριο τεχνικού κέρδους
(δηλαδή χωρίς τα γενικά έξοδα, τους φόρους αλλά και τις έκτακτες ζημιές από επενδύσεις όπως π.χ. του PSI) για τη μελετώμενη περίοδο.
Το 2009, το κόστος πρόσκτησης εργασιών γνώρισε μεγάλη μείωση (στο
15,0%), τιμή κοντά στην οποία παρέμεινε για την υπόλοιπη χρονική
περίοδο. Όμως, το ποσοστό χρεωστών ασφαλίστρων προς την παραγωγή ασφαλίστρων, εκτινάχτηκε στο 21,2%, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν
οι εκκρεμείς αποζημιώσεις ως ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων
Νο 41

αλλά και με έντονο ανταγωνισμό
μεταξύ των ομάδων και τελικά
με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο, ημερήσιο τουρνουά
ποδοσφαίρου με φιλανθρωπικό
χαρακτήρα που διοργάνωσε ο
Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών
για τα μέλη και τους φίλους του,
το Σάββατο, 25 Μαΐου 2013.
Από τις δεκαοχτώ (18) ποδοσφαιρικές ομάδες της ασφαλιστικής
αγοράς που αναμετρήθηκαν στο
τουρνουά, νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα της ασφαλιστικής
εταιρίας GENERALI σε ένα συναρπαστικό τελικό που κρίθηκε
στα πέναλτι, η οποία κέρδισε το
χρηματικό έπαθλο για χάρη του
εθελοντικού οργανισμού για την
προστασία του παιδιού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Τη δεύτερη θέση του τουρνουά
κατέλαβε η ομάδα μελών και φίλων του Συνδέσμου «Ελπίδα»,

ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε η
ομάδα της ασφαλιστικής εταιρίας
DAS Hellas.
Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και
Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών επιθυμεί να συγχαρεί θερμά
όλες τις ομάδες που αγωνίστηκαν
στο τουρνουά και να ευχαριστήσει
όλους τους φίλους που ήρθαν για
να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να συμβάλουν στο φιλανθρωπικό σκοπό του Συνδέσμου.
Το τουρνουά υποστήριξαν με
χορηγίες οι Εταιρίες : “GUY
CARPENTER
&
Company
Limited”, ως Πλατινένιος Χορηγός και οι Εταιρίες “DAS
HELLAS Α.Α.Ε.Γ. Νομικής Προστασίας” & “MATRIX Insurance
& Reinsurance Brokers”, ως Χρυσοί Χορηγοί.

ΚΑΝΤΕ ΣΥΧΝΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΑΕΕ
είναι πλούσια
σε έγκυρο και επίκαιρο
ενημερωτικό υλικό

www.eaee.gr
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