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Έχουμε Πολλούς Λόγους να Είμαστε Αισιόδοξοι!

Την εποχή της οικονομικής κρί-

σης, της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας και της αστάθειας, η ελληνική ασφαλιστική αγορά συνεχίζει
να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά
τιμώντας τον πρωταρχικό της
ρόλο ο οποίος είναι να αποζημιώνει όταν επέρχονται κίνδυνοι. Την
ίδια στιγμή που άλλοι κλάδοι της

οικονομίας μας έχουν υποστεί συντριβή, η ασφαλιστική αγορά εξακολουθεί να καταβάλει αποζημιώσεις
στους πελάτες της σταθερά στα
€ 3 δισ., να καλύπτει τις ζημιές
που προέκυψαν από τη συμμετοχή
των ασφαλιστικών εταιριών στο
PSI (περίπου € 2 δισ. απώλειες σε
ένα σύνολο επενδύσεων € 17 δισ.)

ΤΟ SOLVENCY II ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ

Μετά από 10 περίπου έτη διαβουλεύσεων και πέντε ποσοτικές μελέ-

τες επιπτώσεων (QISs) η πολυσυζητημένη οδηγία Solvency II -ένας από
τους σημαντικότερους φακέλους της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς που μας απασχολεί όλα αυτά τα χρόνια και στοχεύει στη συνολική
αναμόρφωση και αυστηροποίηση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου
φαίνεται πως φθάνει στο τελικό της στάδιο.
Πριν από λίγες ημέρες η EIOPA προχώρησε στη δημοσίευση του τελικού κειμένου των Κατευθυντήριων Γραμμών εφαρμογής ώστε να
επιτευχθεί η σταδιακή υιοθέτηση των πυλώνων του Solvency II από
το 2014 και η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας το 2016, σύμφωνα με την
πρόταση που δημοσίευσε στις αρχές του Οκτώβρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, αν και οι πληροφορίες λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα
το εν λόγω χρονοδιάγραμμα φαίνεται πως είναι οριστικό, παραμένει σε
εκκρεμότητα η επίσημη έγκριση του Ευρ. Συμβουλίου και του Ευρ.
Κοινοβουλίου (η τελική απόφαση για τις οριστικές ημερομηνίες εφαρμογής θα ληφθεί στο πλαίσιο τριμερούς διαλόγου της Ευρ. Επιτροπής,
του Ευρ. Συμβουλίου και του Ευρ. Κοινοβουλίου, τα αποτελέσματα
του οποίου θα γνωρίζουμε μέχρι το τέλος του 2013).
Στη μέχρι τώρα πορεία του το Solvency II έχει περάσει από πολλά στάδια και βελτιώσεις στο αρχικό
περιεχόμενο της οδηγίας. Σημαντικό ρόλο στην οριστική διαμόρφωση είχε η ασφαλιστική αγορά η οποία
μέσω του ευρωπαϊκού οργάνου εκπροσώπησης της
Insurance Europe συμμετείχε και συνεχίζει να συμΜαργαρίτα Αντωνάκη
μετέχει ενεργά στις διεργασίες οριστικοποίησης της
Γενική Διευθύντρια
οδηγίας με κύριο στόχο να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της προστασίας των καταναλωτών και της εύρυθμης λειτουργίας
της ασφαλιστικής αγοράς προς όφελος όλων των μερών.
Όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και στην Ελλάδα η ασφαλιστική αγορά σε συνεργασία με την εποπτική αρχή βρίσκεται σε τροχιά εντατικής προετοιμασίας για το νέο καθεστώς που αλλάζει το τοπίο
στην ασφαλιστική αγορά. Η προσαρμογή αυτή σίγουρα έχει απορροφήσει και συνεχίζει να απαιτεί από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σημαντικό κόπο, χρόνο και κεφάλαια αλλά είναι δεδομένο πως σηματοδοτεί
μία νέα εποχή διασφάλισης της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας του
κλάδου, φέροντας την προστασία του καταναλωτή σε πρώτο πλάνο.

,

και αυτά, ενώ έχει υποστεί μείωση δεν είναι εύκολος και προϋποθέτει
της παραγωγής ασφαλίστρων της πως θα πλησιάσουμε τον πελάτη
τάξεως του 19%.
μας με διαφάνεια, καθαρό λόγο,
Επιχειρούμε σε μια εποχή που δε προϊόντα προσαρμοσμένα στην
συγχωρεί λάθη, που τιμωρεί τον οικονομική
πραγματικότητα,
εφησυχασμό, που δεν ανέχεται καλά εκπαιδευμένους, επιλεγπροβληματικές πρακτικές του μένους και πιστοποιημένα αξιόπρόσφατου παρελθόντος μας – και πιστους ασφαλιστές και θα τον
μιλώ για όλους μας: εταιρίες, αν- εκπαιδεύσουμε– τον πελάτη μας
θρώπινο δυναμικό,
- στο ‘γιατί’ αν και
διαμεσολαβούντες.
η ασφάλιση μοιάΤα περιθώρια στεζει σήμερα να είναι
νεύουν, οι κεφαπροϊόν πολυτελείλαιακές απαιτήσεις
ας, η απουσία της
αυξάνουν, οι κανομπορεί να αποβεί
νιστικές απαιτήσεις
καταστροφική για
διογκώνονται, ο πετην κοινωνία και
λάτης μας έχει περιάρα πρέπει να είναι
ορισμένο εισόδημα
ψηλά στη λίστα προαλλά
αυξημένες Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου τεραιοτήτων του. Ως
ανάγκες. Και παρόαγορά έχουμε όλες
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΕΕ
λα αυτά θεωρώ πως
τις προϋποθέσεις:
έχουμε πολλούς λόγους να είμα- εξαιρετικούς ανθρώπους, μετόχους
στε αισιόδοξοι!Έχουμε πραγματι- οι οποίοι απέδειξαν ότι μπορούν να
κή προοπτική ανάπτυξης σε όλους βάλουν κεφάλαια σε μια κρίσιμη
τους κλάδους με πρώτο το φλέγον στιγμή πιστοποιώντας την αξιοπιζήτημα των συντάξεων.
στία μας, κατάλληλη και αξιόπιστη
Η συρρίκνωση του κοινωνικού εποπτεία. Όλα αυτά μαζί αποτεκράτους, καλεί την ασφαλιστική λούν τα εχέγγυα επιτυχίας της
αγορά να σταθεί στο ύψος των πε- αγοράς μας. Και επιτυχία δε σηριστάσεων και να καλύψει το κενό` μαίνει μόνο ανάπτυξη της αγοράς.
αυτός είναι ένας από τους τρόπους Πέρα και πάνω από όλα σημαίνει
με τον οποίο το 2,3% που αντιπρο- ότι θα καταφέρουμε η ασφάλιση
σωπεύουν τα ασφάλιστρα ως πο- να λάβει τη θέση που επιβάλλεται
σοστό του ΑΕΠ, θα τείνει κάποια στην αντίληψη του Έλληνα ποστιγμή προς τον ευρωπαϊκό μέσο λίτη, προς όφελος της ελληνικής
όρο του 8%. Ο δρόμος όμως αυτός κοινωνίας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΑΕΕ - ΕΑΔΕ

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου

κ. Α. Σαρρηγεωργίου και εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Α.Ε.Ε. και εκπροσώπων της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (Ε.Α.Δ.Ε.).
Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα που σχετίζονται με
τις πρόσφατες Πράξεις της ΤτΕ για τον κανονισμό συμπεριφοράς των (αντ)
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και τη ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις πάνω σε πτυχές των εν λόγω Πράξεων
που επηρεάζουν τη συνεργασία ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαμεσολαβητών και συζήτησαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με διαδικαστικά
ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή τους.

ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ SOLVENCY II

Την

27η Σεπτεμβρίου 2013,
η EIOPA προχώρησε στην δημοσίευση του τελικού κειμένου
Κατευθυντήριων Γραμμών με
στόχο τη σταδιακή εφαρμογή της
Οδηγίας Solvency II. Κατά την
διάρκεια της περιόδου δημόσιας
διαβούλευσης η EIOPA έλαβε περί
τα 4.000 σχόλια, τα οποία επεξεργάστηκε και κατέληξε στο δημοσιευμένο κείμενο, το οποίο ορίζει ως
μεταβατική περίοδο προσαρμογής
(phasing – in) στην Οδηγία την
περίοδο 2014 – 2016.
Η EIOPA, σε σχετικό δελτίου τύπου, ανακοίνωσε την πρόθεση της
να δημοσιεύσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές σε όλες τις επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 31η Οκτωβρίου 2013 ,
ενώ γίνονται προσπάθειες οριστικοποίησης όλων των τεχνικών
προδιαγραφών που σχετίζονται
με τον Πρώτο Πυλώνα εντός του
2014, εάν οι συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις για την Οδηγία Omnibus
II ολοκληρωθούν ομαλά και σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που
έχουν οριστεί. Τέλος, οι ανά την
Ε.Ε. τοπικές Εποπτικές Αρχές
αναμένεται να αποστείλουν την
πρώτη έκθεση προόδου για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών στην
EIOPA τον Φεβρουάριο του 2015.
Οι αναθεωρημένες
Κατευθυντήριες
Γραμμές περιλαμβάνουν σαφείς βελτιώσεις και
έχουν πλέον, κυρίως, χαρακτήρα
προετοιμασίας χωρίς να απαιτούν εποπτικές παρεμβάσεις σε
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Δίδεται επίσης πρόσθετο χρονικό
περιθώριο συμμόρφωσης για τις
απαιτήσεις αναφορών που σχετίζονται με τον Πρώτο Πυλώνα και
συνδέονται άμεσα με τη Μελλοντική Αξιολόγηση Ιδίων Κινδύνων
(Forward Looking Assessment
of Own Risk – FLAOR πρώην
ORSA). Τέλος, ενώ παρατείνεται
ο χρόνος αποστολής των ετήσιων

αναφορών που αφορούν στον
Τρίτο Πυλώνα (Reporting), εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα
της ύπαρξης καθεστώτος διπλών
αναφορών (dual reporting) για τις
ασφαλιστικές εταιρίες, αφού πρέπει να καλύπτονται αφενός μεν οι
τρέχουσες απαιτήσεις αναφορών
για το Solvency I και αφετέρου οι
απαιτήσεις που προκύπτουν από
τις Κατευθυντήριες Γραμμές και
αφορούν άμεσα στο Solvency II.

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σε συνέχεια της σύντομης δι-

αβούλευσης (2.7-8.7) το νέο φορολογικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε
από την Ολομέλεια της Βουλής
στις 17.7.2013 κατ΄άρθρο και στις
19.7.2013 στο σύνολό του. Ο ψηφισθείς νόμος έλαβε τον αριθμό
4172/ 2013, με τίτλο «Φορολογία
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν.4046/2012, του
ν.4093/2012 και του ν.4127/2013
και άλλες διατάξεις», και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α-167/23.7.2013.
Στο Τμήμα Πρώτο του ψηφισθέντος νόμου (άρθρα 1 έως 72) αναπτύσσονται οι διατάξεις του νέου
κώδικα φορολογίας εισοδήματος, ο
οποίος αλλάζει το φορολογικό σύστημα της χώρας, επηρεάζοντας
την καθημερινή λειτουργία εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων,
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συμπεριλαμβανομένων και των
ασφαλιστικών.
Μεταξύ των αλλαγών που θεσπίζει
ο νέος κώδικας, αξίζει να αναφερθούν, οι εξαιρετικά σημαντικές
ρυθμίσεις για:
(α) τη φορολόγηση των ομαδικών
συνταξιοδοτικών προγραμμάτων
που συνάπτουν επιχειρήσεις για
τους εργαζομένους τους και
(β) την πρόβλεψη περί εξαίρεσης
από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία των
ασφαλίστρων που καταβάλλει ο
εργοδότης για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη

του υπαλληλικού του προσωπικού
ή για την κάλυψη του κινδύνου
ζωής ή ανικανότητάς του.
Ειδικότερα, σχετικά με τη φορολόγηση των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που
συνάπτουν επιχειρήσεις για τους
εργαζομένους τους διατηρείται
η λογική της φορολόγησης του
ασφαλίσματος που καταβάλλεται στη λήξη, με τη σημαντική
διαφορά ότι αυτή καταλαμβάνει
πλέον το σύνολο του καταβλητέου ποσού και όχι το μέρος που
αντιστοιχεί στη χρηματοδότηση
του εργοδότη, ενώ συγχρόνως
προβλέπεται ότι απαλλάσσονται
του φόρου και τα ασφάλιστρα που
καταβάλλει ο εργαζόμενος. Η τελευταία ρύθμιση προέκυψε μετά
από συντονισμένες προσπάθειες
της Ε.Α.Ε.Ε. για την αποφυγή
διπλής φορολόγησης των σχετικών ποσών. Επίσης, για πρώτη
φορά ορίστηκε ότι δεν θεωρείται
πρόωρη εξαγορά, απειλούμενη με
αυξημένη φορολόγηση, και κάθε
καταβολή που γίνεται χωρίς τη
βούληση του εργαζόμενου, όπως
σε περίπτωση απόλυσής του ή
πτώχευσης του εργοδότη.
Προβλέφθηκε, τέλος ειδική μεταβατική ρύθμιση για τη μη φορολόγηση με τις νέες διατάξεις
των συσσωρευθέντων κεφαλαίων
κατά το μέρος που αντιστοιχούν
στα μέχρι την έναρξη ισχύος του
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νόμου (1.1.2014) ασφάλιστρα του
εργαζόμενου. Και οι δύο αυτές
ρυθμίσεις/ προσθήκες αποτέλεσαν
προϊόν έντονης προσπάθειας από
πλευράς Ε.Α.Ε.Ε.
Αναφορικά με τη (β) περίπτωση
με το νέο κώδικα εισάγεται ρητά η
εξαίρεση από το εισόδημα από μισθωτή εργασία των ασφαλίστρων
που καταβάλλει επιχείρηση για
την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη των εργαζομένων της ή για την κάλυψη του
κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς
τους. Η σχετική απαλλαγή υπό-

κειται σε περιορισμούς και δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα €1.500
ανά εργαζόμενο ετησίως.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤτΕ

Π
ρόσφατα δημοσιεύθηκαν στην
ιστοσελίδα της ΤτΕ, οι εξής δύο

Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ:
α) η 31/30.09.2013 Πράξη της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ
με θέμα τον «Κανονισμό Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών
Διαμεσολαβητών», που στοχεύει
στον καθορισμό πλαισίου αρχών και κανόνων για τη χρηστή
άσκηση της δραστηριότητας της
(αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και την ενίσχυση της
διαφάνειας στις συναλλαγές των
υπαγόμενων στην Πράξη προσώπων με τους λήπτες της ασφάλισης, τους ασφαλισμένους, τους δικαιούχους ασφαλιστικών παροχών
και αποζημιώσεων, αλλά και με τις
(αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις και
επιχειρήσεις (αντ)ασφαλιστικής
διαμεσολάβησης. Οι ρυθμίσεις της
Πράξης αυτής ισχύουν από
1.1.2014, πλην των ρυθμίσεων του
Άρθρου 8 αυτής (ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών), οι
οποίες εφαρμόζονται από 31.3.2014
(Άρθρο 11 Πράξης ΤτΕ).
β) η 30/30-09-2013 «Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής
οργάνωσης των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, ιδία δε αναφορικά
με την εμπορική πολιτική, την
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πρόσκτηση εργασιών και τα συναφή με αυτήν δίκτυα, καθώς και
την παρακολούθηση της παραγωγής, της είσπραξης ασφαλίστρων
και της απόδοσης προμηθειών, και
συναφείς κανόνες Δεοντολογίας».
Με την Πράξη αυτή, η εποπτική
αρχή προβαίνει στην έκδοση εξειδικευμένων κανόνων για τον καθορισμό των διοικητικής και λογιστικής φύσεως υποχρεώσεων των
ασφαλιστικών εταιριών σε σχέση
με την οργάνωση των δικτύων
και τον εν γένει εμπορικό τους
σχεδιασμό. Οι ρυθμίσεις της νέας
Πράξης ισχύουν από 1.1.2014.

15ο HYDRA MEETING

Με μεγάλη επιτυχία και αυξη-

μένη συμμετοχή ολοκληρώθηκε
το 15ο Hydra Meeting. Περισσότεροι από 300 ασφαλιστές και αντασφαλιστές από την Ελλάδα και 22
χώρες του εξωτερικού έδωσαν το
παρόν στην ετήσια καθιερωμένη
πλέον συνάντηση της Ύδρας.
Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε
στα βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν τη σύγχρονη εικόνα της
ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς
και στην πορεία των σημαντικότερων ευρωπαϊκών φακέλων που
την επηρεάζουν. Στη συνέχεια, ο
κ. Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε
στην ελληνική πραγματικότητα, τονίζοντας πως η ελληνική
ασφαλιστική αγορά παρέμεινε
ανθεκτική παρά την επίδραση
της οικονομικής κρίσης και της
ύφεσης. Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ
τόνισε την ανάγκη η αγορά να
κάνει άνοιγμα προς την κοινωνία
και να στοχεύσει στην αύξηση της
ασφαλιστικής συνείδησης και της
Hydra Meeting

1 Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ,
κ. Α. Σαρρηγεωργίου

2 Από αριστερά:
ο κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος,
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής της
Εθνικής Ασφαλιστικής και Πρόεδρος
της Ομάδας Εργασίας για τις Συντάξεις
της ΕΑΕΕ,
ο κ. Nicolas Jeanmart,
Head of Micro-Economics, Life &
Pensions, Insurance Europe (Belgium),
ο κ. Fernando Jaime,
Vice President, Global Pensions
4
Products, METLIFE (U.S.A.),
ο κ. Johan Sjöström,
Marketing Director, KPA PENSION (SWEDEN)
και ο κ. Nicholas Sherry,
Senior Advisor on Pensions & Superannuation,
ERNST & YOUNG (AUSTRALIA)
3 Από αριστερά:
ο κ. Νότης Βαγιακάκος,
Διευθύνων Σύμβουλος, HDI Gerling Hellas και
Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας & Αντασφαλίσεων της ΕΑΕΕ,
ο κ. Andreas Vossberg,
Senior Underwriter, Property Treaty, Nordic
Countries, Central & Eastern Europe,
MUNICH RE, (GERMANY),
ο κ. Erhan Tunçay,
Ex Vice Chairman of TCIP’s BoD (TURKEY)
και η κ. Florentina Almajanu,
General Director of UNSAR (ROMANIA).
Επίσκεψη του Strategic board της
Insurance Europe στην Αθήνα

4 Strategic board

εκπαίδευσης ώστε να γίνει κατανοητή η αξία και η χρησιμότητα
της Ασφάλισης ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας.
Η ασφαλιστική αγορά πληροί της
προϋποθέσεις ανάπτυξης καθώς
διέπεται από αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, πλήρως εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
και διαθέτει αυστηρή εποπτεία.
Στο συνεδριακό κομμάτι του
15ου Hydra Meeting η πρώτη
ενότητα ήταν αφιερωμένη στη
διασφάλιση του μέλλοντος των
συντάξεων και τον αυξανόμενο
ρόλο των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων. Στην
ενότητα αυτή συμμετείχαν ως ομιλητές οι κ. Nicolas Jeanmart, Head of
Micro-Economics, Life & Pensions,
InsuranceEurope(Belgium),Fernando
Jaime, Vice President, Global Pensions
Products, METLIFE (U.S.A.), Johan
Sjöström, Marketing Director,
KPA PENSION (SWEDEN) και
Nicholas Sherry, Senior Advisor
on Pensions & Superannuation,
ERNST & YOUNG (AUSTRALIA).
Την ενότητα συντόνισε ο κ.
Ηρακλής Δασκαλόπουλος, Αναπλ.
Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής και Πρόεδρος
της Ομάδας Εργασίας για τις
Συντάξεις της ΕΑΕΕ.
Οι διακεκριμένοι ομιλητές της ενότητας αυτής παρουσίασαν αρκετές
και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, περιπτώσεις χωρών που έχουν προβεί
ήδη σε αναμόρφωση του ασφαλιστικού τους συστήματος με βάση
το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Τα
κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά
σχήματα, όπου έχουν εφαρμοσθεί,
κατορθώνουν να καλύπτουν σημαντικό τμήμα του συνόλου των
συνταξιοδοτικών παροχών του
πληθυσμού, περιορίζοντας την πίεση στη κοινωνική ασφάλιση, ενώ
παράλληλα δημιουργούν υψηλότατα κεφάλαια υπό διαχείριση με
πολλαπλό όφελος για την οικονομία. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
είναι ιδιαίτερα επιτυχημένες στη
διαχείριση τέτοιων σχημάτων,
κατέχοντας στις περισσότερες περιπτώσεις το μεγαλύτερο μερίδιο
στην σχετική αγορά.
Η πράξη δείχνει ότι δεν υπάρχει
ένα ιδανικό μοντέλο μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος που θα μπορούσε να υιοθετηθεί με επιτυχία από όλες τις χώρες.

Ο συνδυασμός επιτυχημένων επιλογών από διαφορετικά μοντέλα,
που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές
ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά σε ότι αφορά την οικονομία, την
πολιτική, την κοινωνική δομή καθώς και τα υφιστάμενα συστήματα
ασφάλισης, φαίνεται να αποτελεί
την πλέον ενδεδειγμένη λύση.
Η δεύτερη ενότητα είχε τίτλο:
«Ασφαλιστικές λύσεις έναντι φυσικών καταστροφών», με ομιλητές τους κ.κ. Andreas Vossberg,
Senior Underwriter, Property
Treaty, Nordic Countries, Central
& Eastern Europe, MUNICH RE,
(GERMANY), Erhan Tunçay,
Ex Vice Chairman of TCIP’s
BoD (TURKEY) και Florentina
Almajanu, General Director of
UNSAR (ROMANIA). Συντονιστής ήταν ο κ. Νότης Βαγιακάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, HDI
Gerling Hellas και Πρόεδρος της
Επιτροπής Περιουσίας & Αντασφαλίσεων της ΕΑΕΕ.
Η συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα αλλά και σφοδρότητα των
φυσικών καταστροφών, σε συνδυασμό με τις έντονες και καταστροφικές συνέπειές τους στις
εθνικές οικονομίες καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη ουσιαστικής πρόληψης και αντιμετώπισης
των επιπτώσεων και τη χρηματοδότηση του οικονομικού βάρους.
Ως αποτέλεσμα, μεγάλος αριθμός
χωρών έχει προβεί στην υιοθέτηση μηχανισμών εκ των προτέρων
χρηματοδότησης της αποκατάστασης των συνεπειών των φυσικών
καταστροφών, με τη συνεργασία
δημοσίου και ιδιωτικού φορέα.
Στην ενότητα αυτή αναλύθηκαν
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων διασποράς
& χρηματοδότησης του κινδύνου
φυσικών καταστροφών. Ακολούθησε η παρουσίαση των υποχρεωτικών συστημάτων ασφάλισης
της Τουρκίας και της Ρουμανίας,
όπου στο μεν πρώτο το κράτος
ανέλαβε να φέρει τον κίνδυνο ενώ
η ιδιωτική ασφάλιση λειτούργησε
ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, στο δε δεύτερο η συνολικότερη λειτουργία ανατέθηκε στις
ασφαλιστικές εταιρίες. Μετά από
τις παρουσιάσεις και τη γόνιμη
συζήτηση που ακολούθησε, το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι
κάθε χώρα μπορεί (αναλόγως των

εκάστοτε ειδικών χαρακτηριστικών της) να αντιμετωπίσει το θέμα
με διαφορετική προσέγγιση, ωστόσο σε κάθε περίπτωση ο ρόλος της
ασφαλιστικής αγοράς μπορεί και
πρέπει να είναι καθοριστικός.
ΤΟ STRATEGIC BOARD
ΤΗΣ INSURANCE
EUROPE ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2013 η
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδος φιλοξένησε στην Αθήνα το
Strategic Board (Στρατηγικό Συμβούλιο) της Insurance Europe που
αποτελεί το αντιπροσωπευτικό όργανο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ευρώπη.
Το Strategic Board είναι ανώτατο
συμβουλευτικό όργανο με μέλη
επικεφαλής και ανώτατα στελέχη
μεγάλων ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ομίλων και εκπροσώπους της
ασφαλιστικής αγοράς και στόχο
τη στρατηγική καθοδήγηση της
Insurance Europe.
Σκοπός της επίσκεψης στην Αθήνα ήταν να ενημερωθούν για τις
προτεραιότητες που θα θέσει η Ελλάδα σε θέματα που άπτονται της
ασφαλιστικής δραστηριότητας, με
την ανάληψη της Προεδρίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το α΄ εξάμηνο του 2014. Τις προτεραιότητες
της Ελληνικής Πολιτείας παρουσίασαν συνοπτικά εκπρόσωποι της
Τράπεζας της Ελλάδας.
Κατά την έναρξη της συνάντησης,
ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε στα βασικά σημεία που σχηματίζουν την
εικόνα της σύγχρονης ελληνικής
οικονομίας και της ασφαλιστικής
αγοράς σημειώνοντας: «Παρά τις
δυσκολίες, πιστεύουμε στις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας και
της ασφαλιστικής αγοράς. Στην
ΕΑΕΕ, βασικός στόχος μας είναι
να εξασφαλίσουμε ότι οι αλλαγές
που πραγματοποιούνται στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής
ασφαλιστικής αγοράς θα επιδράσουν θετικά στην αύξηση της αξιοπιστίας μας και στην ενίσχυση της
εταιρικής διακυβέρνησης χωρίς
να δημιουργείται επιπλέον γραφειοκρατία που θα λειτουργήσει
εις βάρος της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και τελικά των
ασφαλισμένων».

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ EΤΟΥΣ 2012

Σύμφωνα με την έρευνα επί της παραγωγής ασφαλίστρων, το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες παρουσίασαν παραγωγή
ασφαλίστρων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2012 ήταν 71, εκ των
οποίων 13 άσκησαν τις ασφαλίσεις Ζωής, 47 τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών
και 11 ήταν μικτές.
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατέγραψε μείωση, συγκρινόμενη
με το 2011.

Ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος
κλάδος ασφαλίσεων κατά Ζημιών με 1,3 δισ. € παραγωγή και 52,3% επί
του συνόλου.
Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαϊάς και
στοιχείων της φύσεως με 397 εκατ. € και 16,1% επί του συνόλου των
κλάδων κατά Ζημιών. Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής είναι αυτός των χερσαίων οχημάτων με 268 εκατ. € (10,8% του
συνόλου), οι λοιπές ζημιές αγαθών με 126 εκατ. € (5,1% του συνόλου) και
της βοήθειας με 89 εκατ. € (3,6% του συνόλου).
Η παραγωγή στις ασφαλίσεις Ζωής έφτασε τα 1,9 δισ. €, με το μεγαλύτερο
μέρος των οποίων, 1,3 δισ. € και 67,2% του συνόλου, να συγκεντρώνεται
στον κλάδο Ι. Ζωής. Οι ασφαλίσεις Ζωής οι οποίες είναι συνδεδεμένες με
επενδύσεις έφτασαν τα 368 εκατ. € και μερίδιο επί του συνόλου 19,0%
ενώ η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε
206 εκατ. € και 10,6% της παραγωγής
ΚΑΝΤΕ ΣΥΧΝΕΣ
ασφαλίσεων Ζωής.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Το πλήρες κείμενο της σχετικής μελέΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
της: «Ετήσια Παραγωγή ασφαλίστρων
ΤΗΣ
ΕΑΕΕ
2012» είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική
είναι
πλούσια
μορφή στην ιστοσελίδα της Ενώσεως
σε έγκυρο και επίκαιρο
(www.eaee.gr) στο σύνδεσμο:
ενημερωτικό υλικό
http://www.eaee.gr/cms/uploads/oikmelpremium2012totalgr.pdf

www.eaee.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑ € 3 ΔΙΣ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εται- Εκπληρώνοντας την αποστοριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκπόνησε
έρευνα σχετικά με τα οικονομικά
αποτελέσματα των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων που λειτουργούν
στην Ελλάδα, για το έτος 2012,
όπως προκύπτουν από τους δημοσιευθέντες ισολογισμούς.
Από τη μελέτη προέκυψαν τα εξής
βασικά συμπεράσματα:
α) Τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σημείωσαν
μεγάλη αύξηση (11,3%).
β) Τα τεχνικά αποτελέσματα των
ασφαλιστικών κλάδων παραμένουν θετικά.
γ) Η χρήση του 2012 έκλεισε με
ζημιογόνο αποτέλεσμα (€ 611 εκ.
ζημιές μετά τους φόρους), γεγονός
που οφείλεται κυρίως στη συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI).
Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Α.
Σαρρηγεωργίου σχολιάζοντας τη
μελέτη της ΕΑΕΕ ανέφερε: «Η ελληνική ασφαλιστική αγορά το 2012
κατέβαλε πάνω από € 3 δισ. σε αποζημιώσεις και παρά το ζημιογόνο
αποτέλεσμα της χρήσης, οι μέτοχοι
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
προχώρησαν σε σοβαρές τοποθετήσεις κεφαλαίων για να καλύψουν
τις απώλειες από το PSI. Το γεγονός αυτό αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης και αποδεικνύει την πίστη
των μετόχων στις προοπτικές της
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς
και της χώρας γενικότερα».
Η μελέτη της ΕΑΕΕ για τα οικονομικά αποτελέσματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έτους 2012
είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο της
ΕΑΕΕ www.eaee.gr:
http://www.eaee.gr/cms/uploads/
oikmel-companies2012gr.pdf

λή της, η ασφαλιστική αγορά
κατέβαλε συνολικά € 2,98 δισ. σε
αποζημιώσεις το 2012. Σύμφωνα
με σχετική μελέτη που εκπόνησε
η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), οι αποζημιώσεις του 2012 ήταν ελαφρώς
μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος (-1,2%). Όμως, ως
βασικό γενικό συμπέρασμα της
μελέτης καταγράφεται το γεγονός ότι την τελευταία τετραετία
οι αποζημιώσεις παρουσιάζουν
σχετική σταθερότητα -στο ύψος
των € 3 δισ.- παρά το γεγονός ότι
η παραγωγή ασφαλίστρων έχει
μειωθεί συνολικά 19% μετά το
2009 (από € 5,4 δισ. σε € 4,4 δισ.).
Αναλυτικότερα, το 2012 στις Γενικές Ασφαλίσεις οι αποζημιώσεις
άγγιξαν τα € 994 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 8,9% σε σχέση
με το 2011, ενώ στις Ασφαλίσεις
Ζωής οι αποζημιώσεις παρουσίασαν αύξηση 3,1%, φθάνοντας
τα € 2 δισ. περίπου. Ο Πρόεδρος
της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου
σχολιάζοντας τα συμπεράσματα
της μελέτης της ΕΑΕΕ, ανέφερε :
«Η χρησιμότητα του θεσμού της
Ασφάλισης αποδεικνύεται ακόμα
πιο ουσιαστική σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας. Η ελληνική
ασφαλιστική αγορά συνεχίζει να
εκπληρώνει το σταθεροποιητικό
της ρόλο στην οικονομία και την
κοινωνία, αποζημιώνοντας καθημερινά τους ασφαλισμένους της».
Η μελέτη της ΕΑΕΕ για τις αποζημιώσεις 2012 είναι διαθέσιμη
στον ιστοχώρο της ΕΑΕΕ www.
eaee.gr:
http://www.eaee.gr/cms/uploads/
oikmel-claims2012gr.pdf
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