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“ Πρέπει επιτέλους και στην Ελλάδα να καταλάβουμε ότι η Κοινωνική Ασφάλιση
δεν αρκεί πλέον. Η Ιδιωτική Ασφάλιση μπορεί να συμβάλει
στη συμπλήρωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος.”
Ένα από τα πιο «καυτά» θέματα που
πρέπει να λύσει η Κυβέρνηση το επόμενο διάστημα είναι το Ασφαλιστικό,
το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο
με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και τις μνημονιακές δεσμεύσεις.
Τεράστιο το κοινωνικό κόστος, καθώς
οι μειώσεις στις συντάξεις που δίνει η
κοινωνική ασφάλιση είναι αναπόφευκτες για να καλυφθεί το αυξανόμενο
έλλειμμα του συστήματος που καλείται
να χρηματοδοτήσει το Κράτος. Όπως είναι επόμενο για ένα τόσο μεγάλο θέμα
που αγγίζει όλους τους πολίτες της χώρας, έχει ανοίξει μία μεγάλη συζήτηση.
Η ανταλλαγή απόψεων, όμως, περιορίζεται στις περικοπές των συντάξεων
και τις μεταρρυθμίσεις του 1ου πυλώνα

(Κοινωνική Ασφάλιση) για να καταστεί ση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος.
το σύστημα βιώσιμο. Στην ίδια λογική Ας δούμε τι έκαναν οι άλλες χώρες για
και το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών να λύσουν το συνταξιοδοτικό πρόβληπου είδε τα φώτα της δημοσιότητας.
μα, αναπτύσσοντας το 2ο πυλώνα,
Το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν αρκεί δηλαδή τις επαγγελματικές ασφαλίσεις
να είναι βιώσιμο, πρέπει να είναι και και ενισχύοντας τον 3ο πυλώνα, τα
επαρκές και για να επιτευχθεί αυτό, ατομικά ασφαλιστικά προγράμματα.
η Κοινωνική Ασφάλιση από μόνη της Στην ουσία, μεγάλος αριθμός χωρών
δεν φτάνει. Χρειάζεται
του εξωτερικού υιοθέτησυμπληρωματική συντασε ένα ευρύτερο συνταξιοδοτική αποταμίευση
ξιοδοτικό σύστημα με το
και σύνταξη. Πρέπει επιοποίο η σύνταξη διαμορτέλους και στην Ελλάδα
φώνεται με ένα συνδυνα καταλάβουμε ότι η
ασμό αναδιανεμητικού
Κοινωνική Ασφάλιση
και κεφαλαιοποιητικού
δεν αρκεί πλέον. Η Ιδιωσυστήματος.
τική Ασφάλιση μπορεί να
Προς αυτή την κατεύΑλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
συμβάλει στη συμπλήρωθυνση, η Ένωση ΑσφαΠρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΕΕ

Άμεση η ανάγκη χαλάρωσης των capital controls για την κανονική
λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς
Οι εξελίξεις του
καλοκαιριού με
την επιβολή της
τραπεζικής αργίας αρχικά και των
capital controls
Μαργαρίτα Αντωνάκη
στη συνέχεια,
Γενική Διευθύντρια
ήταν πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα. Η κοινωνία και η οικονομία μετά το πρώτο σοκ,
κλήθηκαν γρήγορα να βρουν τρόπους
να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα
ώστε να επανέλθουν οι δραστηριότητες
σε φυσιολογικούς ρυθμούς, πάντα στο
πλαίσιο των περιορισμών.
Για την ασφαλιστική αγορά οι άμεσες
επιπτώσεις των capital controls αφορούσαν θέματα διαδικαστικής φύσεως
(καταβολή ασφαλίστρων, αντασφαλίστρων, αποζημιώσεων), τα οποία ο
κλάδος χειρίστηκε με ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Όμως, σήμερα, τέσσερις μήνες μετά,
παρά τη σταδιακή χαλάρωση των
capital controls, παραμένουν σημαντικά προβλήματα που πρέπει να επιλύσει άμεσα η Πολιτεία προκειμένου να
επανέλθει η κανονική λειτουργία των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Επείγουσα προτεραιότητα για την
ασφαλιστική αγορά αποτελεί η χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών
που αφενός έχουν «παγώσει» την πώληση νέων ασφαλιστικών προϊόντων
Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις
(unit linked) και αφετέρου εμποδίζουν
την ελεύθερη άσκηση της επενδυτικής
πολιτικής.
Η αδυναμία πώλησης νέων προϊόντων
unit linked έχει δυσμενείς συνέπειες
στην πορεία των Ασφαλίσεων Ζωής
που στήριζαν τα παραγωγικά αποτελέσματα της ασφαλιστικής αγοράς. Επιπλέον, φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις

στην ασφαλιστική αγορά: Οι πελάτες
των ασφαλιστικών εταιριών που ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, το εισόδημα των ασφαλιστικών
διαμεσολαβητών μειώνεται, τα έσοδα
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κινούνται πτωτικά.
Αρνητικές οι επιπτώσεις των capital
controls και στο σκέλος των επενδύσεων, με τους περιορισμούς στην επένδυση κεφαλαίων στο εξωτερικό, ιδιαίτερα
σε συνάρτηση με την επικείμενη εφαρμογή του Solvency II.
Η ΕΑΕΕ συνεχίζει τις προσπάθειες να
πείσει για την ανάγκη χαλάρωσης των
κεφαλαιακών περιορισμών που θα
επιτρέψει στην ασφαλιστική αγορά να
επανέλθει σταδιακά σε απόλυτα φυσιολογική λειτουργία, επιτελώντας τον
σταθεροποιητικό της ρόλο στην κοινωνία και την οικονομία.

λιστικών Εταιριών Ελλάδος προτείνει
το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα να
έχει ως βάση του την Κοινωνική Ασφάλιση και να συμπληρώνεται από την
Ιδιωτική Ασφάλιση με την ανάπτυξη
του 2ου και του 3ου πυλώνα. Το συνταξιοδοτικό εισόδημα θα διαμορφώνεται
από διαφορετικές πηγές και μέσω του
δεύτερου και του τρίτου πυλώνα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν το τελικό ποσό που θα πάρουν
στη συνταξιοδότηση.
Το συμφέρον των πολιτών επιβάλλει να
ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις και ο
διάλογος να συμπεριλάβει και την Ιδιωτική Ασφάλιση. Η ασφαλιστική αγορά
είναι έτοιμη να συνδράμει με εφικτές
λύσεις.

Η ΕΑΕΕ συνεχίζει τη
στήριξη του ΚΥΑΔΑ:
Δράση συγκέντρωσης τροφίμων
Η ΕΑΕΕ στο πλαίσιο της κοινωνικής
ευθύνης και εν όψει των γιορτών των
Χριστουγέννων, συνεχίζει τη συνεργασία που έχει αναπτύξει με το Ίδρυμα
Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου
Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), σε μια δράση στήριξης εκατοντάδων συμπολιτών μας
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης λόγω υποσιτισμού.
Τόσο οι εταιρίες όσο και οι εργαζόμενοι του ασφαλιστικού κλάδου καλούνται να στηρίξουν το έργο του ΚΥΑΔΑ,
προσφέροντας βασικά τρόφιμα για
τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν
προβλήματα διατροφής.
Αυτά τα Χριστούγεννα κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μείνει χωρίς φαγητό.
Οι άνθρωποι της ασφαλιστικής αγοράς αποδεικνύουν έμπρακτα ότι θέλουν και μπορούν να συμβάλουν με
πολλούς τρόπους στη δημιουργία μιας
καλύτερης ζωής.

Ευρωπαϊκή Ένωση
& νομικά θέματα
Απόφαση Δικαστηρίου
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ που βασίζονται
στο καθεστώς Ασφαλούς
Λιμένα (safe harbor)

Στις 6.10.2015 το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) κήρυξε
ανίσχυρη την Απόφαση 2000/520 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με
την οποία, οι καλούμενες «αρχές του
ασφαλούς λιμένα για την προστασία
της ιδιωτικής ζωής» (καθεστώς Safe
Harbour), που εκδόθηκαν από το Υπ.
Εμπορίου των ΗΠΑ στις 21.7.2000,
παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο
προστασίας για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε οργανισμούς
εγκατεστημένους στις ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι πλέον νόμιμη η
μεταφορά προσωπικών δεδομένων
μεταξύ Ευρώπης – ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το καθεστώς Safe Harbour
προσβάλλει το θεμελιώδες δικαίωμα
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, διότι:
α) επιτρέπεται στις δημόσιες αρχές
των Ηνωμένων Πολιτειών να έχουν
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα
των ευρωπαίων πολιτών σε γενικευμένη βάση, χωρίς διαφοροποιήσεις,
περιορισμούς ή εξαιρέσεις σε σχέση
με τον επιδιωκόμενο σκοπό, και β) οι
ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν αποτελεσματική δικαστική προστασία
ενώπιον του νόμου και των πρακτικών των ΗΠΑ (π.χ. για τροποποίηση
ή διαγραφή των δεδομένων τους),
οι οποίες επιτρέπουν σε μεγάλη κλίμακα τη συλλογή των προσωπικών
δεδομένων τους.
Η απόφαση 2000/520 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μία από τις
νομικές μεθόδους που αναφέρονται
στην Οδηγία 95/46/ΕΚ και επιτρέπουν τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης – τρίτων
χωρών, την οποία χρησιμοποιούν
περισσότερες από 3000 επιχειρήσεις.
Η συμφωνία για το καθεστώς του
ασφαλούς λιμένα βρίσκεται υπό ανα-

θεώρηση τα τελευταία 3 χρόνια στην
προσπάθεια των ευρωπαϊκών και
αμερικανικών αρχών να γεφυρώσουν
τις διαφορές. Ωστόσο, έως σήμερα
δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για
το αποτέλεσμα των συζητήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, η ελληνική
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με ανακοίνωσή
της, κάλεσε τους υπεύθυνους επεξεργασίας να διακόψουν εφεξής κάθε
διαβίβαση δεδομένων προς τις ΗΠΑ
που γίνεται επί τη βάσει των αρχών
του ασφαλούς λιμένα.

Νέα Οδηγία για τη διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων
Στις 22.07.2015 επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για το κείμενο
της οδηγίας για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων με την κωδική
ονομασία Insurance Distribution
Directive-IDD (η πρόταση οδηγίας
είχε αρχικά την ονομασία Insurance
Mediation Directive-IMD2). Το τελικό
κείμενο της οδηγίας αναμένεται να
δημοσιευθεί στις αρχές του 2016.
Τα κράτη μέλη θα έχουν κατόπιν δύο
χρόνια στη διάθεσή τους για την ενσωμάτωση της οδηγίας στην εθνική
τους νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότερες ρυθμίσεις που εισάγει η νέα οδηγία για
τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων
είναι οι ακόλουθες:
• Επέκταση του πεδίου εφαρμογής
σε όλα τα κανάλια διανομής συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων (απευθείας πωλήσεις) και εκείνων που
πωλούν ασφαλιστικά προϊόντα συμπληρωματικά της κύριας απασχόλησής τους προβλέποντας ανάλογες
απαιτήσεις.

• Διασφάλιση της καταλληλότητας
των επαγγελματικών προσόντων των
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και
καθιέρωση υποχρέωσης συνεχούς
επαγγελματικής εκπαίδευσης και
ανάπτυξης καθώς και μηχανισμού
πιστοποίησης βασιζόμενου σε εκπαίδευση τουλάχιστον 15 ωρών κάτ’
έτος τόσο για ασφαλιστικούς και
αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές
όσο και για υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων και υπαλλήλων
διαμεσολαβητών.
• Ειδικά για τα προϊόντα γενικών
ασφαλίσεων, προβλέπεται υποχρέωση παροχής πληροφοριών κατά το
προσυμβατικό στάδιο σε τυποποιημένη μορφή (Product Information
Document-PID).
• Νέες υποχρεώσεις εισάγονται για
τον πάροχο ή το διαμεσολαβητή και
οι οποίες αφορούν στη διαδικασία
διακυβέρνησης και επίβλεψης ασφαλιστικού προϊόντος κατά τη διάρκεια
ζωής του. Οι απαιτήσεις αυτές συνιστούν την τήρηση διαδικασίας έγκρισης κάθε ασφαλιστικού προϊόντος
πριν τη διάθεσή του στους πελάτες
ή την εισαγωγή σημαντικών προσαρμογών σε υπάρχοντα ασφαλιστικά
προϊόντα.
• Πρόσθετες απαιτήσεις για τα
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα
προβλέπει η νέα οδηγία τόσο για τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις όσο και
τους διαμεσολαβητές.
• Ενίσχυση των διοικητικών κυρώσεων καθώς και των μέτρων που θα
εφαρμοστούν στην περίπτωση παραβίασης βασικών διατάξεων.

Σεμινάρια επανεκπαίδευσης
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
Σύμφωνα με προφορικές διευκρινίσεις που δόθηκαν από την ΤτΕ,η
κατανομή των 75 ωρών σεμιναρίων
επανεκπαίδευσης με βάση την Πράξη
45/21.11.2014 γίνεται κατά το δυνατόν
ισομερώς εντός της προβλεπόμενης πενταετίας με κάλυψη των τριών τομέων
επίσης κατά το δυνατόν ισομερώς.
Κατά συνέπεια τα Επιμελητήρια, κατά
την ΤτΕ, δεν νομιμοποιούνται να ζητούν πιστοποιητικά για υποχρεωτική
παρακολούθηση σεμιναρίων 15 ωρών
κατανεμημένων ισομερώς στους τρεις
τομείς μέχρι τις 31.12.2015.
Η ΤτΕ προχώρησε επίσης στην αποστολή επιστολής προς την Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η επαναπιστοποίηση βάσει επανεκπαίδευσης

είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία
ανανέωσης της εγγραφής στο Μητρώο και ως εκ τούτου ο έλεγχος
επιτυχούς παρακολούθησης 75 ωρών
σεμιναρίων θα γίνεται από τα Επιμελητήρια με τη λήξη της πενταετίας.

Ασφάλιση Εργοδοτικής
Αστικής Ευθύνης
Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και
Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ
συνέταξε πρόσφατα ερμηνευτικό σημείωμα για την ασφάλιση της εργοδοτικής αστικής ευθύνης, με σκοπό
να αποσαφηνίσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ευθύνης του εργοδότη
σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος εργαζόμενου που υπάγεται στην
ασφάλιση του ΙΚΑ.
Έτσι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία, σε περίπτωση
εργατικού ατυχήματος εργαζόμενου
που υπάγεται στην ασφάλιση του
ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από
κάθε υποχρέωση αποζημίωσης του
εργαζομένου για περιουσιακής φύσεως ζημία (όπως είναι η απορρέουσα από τα άρθρα 657 & 658 Αστικού
Κώδικα αποζημίωση διαφοράς ημερομισθίου). Αντίθετα, ο εργαζόμενος
ή οι συγγενείς του διατηρούν την
αξίωσή τους κατά του εργοδότη για
εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω
της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης
που υπέστησαν, σύμφωνα με το άρθρο 932 Αστικού Κώδικα (Αποφάσεις
182/2015 ΑΠ, 19/2014 ΑΠ, 1983/2013
ΑΠ, 18/2008 Ολομ. ΑΠ).
Επομένως τυχόν καταβολή στην πράξη της διαφοράς ημερομισθίου από
τον εργοδότη σε εργαζόμενό του που
υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, δεν
αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση
του εργοδότη, αλλά συνιστά παροχή
του τελευταίου προς τον εργαζόμενό
του. Η καταβολή ωστόσο στην πράξη
της διαφοράς ημερομισθίου από τον
εργοδότη, ακόμη και υπό τη μορφή
της παροχής, δικαιολογεί και επιτρέπει τη συμφωνία μεταξύ ασφαλιστή
και ασφαλισμένου εργοδότη για
ασφαλιστική κάλυψη της εν λόγω
παροχής.

Έργα και ημέρες
της Ε.Α.Ε.Ε.
Εντυπωσιακή η γιορτή της
Ασφάλισης στο Σύνταγμα!
Με μια μεγάλη και πρωτότυπη εκδήλωση με κύριο στόχο την προσφορά
προς το συνάνθρωπο γιόρτασε την
Ημέρα Ασφάλισης η ΕΑΕΕ μαζί με χιλιάδες πολίτες στο Σύνταγμα υπό την
Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου τόνισε τη σημασία του έργου
του ΚΥΑΔΑ ευχαριστώντας την Πρόεδρό του, κ. Ελένη Κατσούλη που παρίστατο στη γιορτή μαζί με εθελοντές.
Την εκδήλωση υποστήριξε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και
η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος.

Συνάντηση με τον
Δήμαρχο Αθηναίων

Όλοι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν
μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία
με σύμμαχο την ασφάλιση σε έναν
ειδικά σχεδιασμένο θόλο. Το τέλος
της διαδρομής ήταν απρόσμενο και
ανατρεπτικό αφού οι συμμετέχοντες
έζησαν μια ξεχωριστή στιγμή πηδώντας από μια σκάλα ύψους 4 μέτρων
σε ένα ειδικό στρώμα ασφαλείας. Με
αυτό τον συμβολικό τρόπο η ΕΑΕΕ,
μας υπενθυμίζει πως όταν είμαστε
ασφαλισμένοι είμαστε και προστατευμένοι από τα απρόοπτα της ζωής.
Η εκδήλωση με τίτλο «γιορτάΖΟΥΜΕ
ΑΣΦΑΛΩΣ», κορυφώθηκε με το μεγαλύτερο καραόκε που έγινε ποτέ
σε ανοιχτό χώρο στην Αθήνα. Ο παρουσιαστής Γιώργος Σατσίδης, με τη
Demy, τη Shaya και τους REC, ξεσήκωσαν το κοινό και τους προσκάλεσαν
να τραγουδήσουν όλοι μαζί για να
στηρίξουν το έργο του ΚΥΑΔΑ.
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν
πολύ θερμή καθώς χιλιάδες άνθρωποι, συγκεντρώθηκαν και τραγούδησαν γνωστά τραγούδια με τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Οι φωνές
των συμπολιτών μας κατάφεραν να
«σπάσουν» το ντεσιμπελόμετρο και
να πετύχουν το στόχο που ήταν η
προσφορά από την ΕΑΕΕ ενός σημαντικού ποσού στο ΚΥΑΔΑ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γ. Καμίνης
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της
EAEE κ. Α. Σαρρηγεωργίου, με αφορμή
την Ημέρα Ασφάλισης 2015.
Κατά τη συνάντηση, ο κ. Καμίνης, αναφέρθηκε διεξοδικά στη στρατηγική
συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης
του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στις
αναπτυξιακές δράσεις για την τόνωση της απασχόλησης που υλοποιεί η
Αθήνα.
Ο κ. Σαρρηγεωργίου ενημέρωσε τον
δήμαρχο Αθηναίων για δωρεά της
ΕΑΕΕ υπέρ των δράσεων του Κέντρου
Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου
Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), ως ελάχιστη αναγνώριση του σημαντικού έργου του
στην προστασία των ευπαθών ομάδων
της πόλης. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος
της ΕΑΕΕ, η δωρεά πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Ημέρα Ασφάλισης
2015, ημέρα που αποδεικνύει ότι η
ασφάλιση έχει χαρακτήρα αγάπης και
αλληλεγγύης.

Ο κ. Σαρρηγεωργίου δήλωσε εντυπωσιασμένος από το εκτεταμένο και
σύγχρονο έργο του δήμου Αθηναίων,
προαναγγέλλοντας και άλλες ενέργειες συνεργασίας για την ανακούφιση
των πολιτών που δοκιμάζονται από
την κρίση.
Στη συνάντηση συμμετείχαν η πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ, κ. Ελένη Κατσούλη,
ο κ. Ε. Μοάτσος, Μέλος του Δ.Σ της
ΕΑΕΕ και η κ. Μ. Αντωνάκη, Γεν. Διευθύντρια της ΕΑΕΕ.

300 περίπου ασφαλιστές και αντασφαλιστές από την Ελλάδα και
μεγάλο αριθμό χωρών του εξωτερικού συμμετείχαν φέτος στο
HydraMeeting που διοργάνωσε η
ΕΑΕΕ, 24- 26.9.2015.
Ο κ. Α.Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος
της ΕΑΕΕ αναφέρθηκε στη δύσκολη
οικονομική κατάσταση που επικρατεί
στην Ελλάδα και την πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Τόνισε
ότι η ασφαλιστική αγορά ανταποκρίνεται αρκετά καλά υπό τις συνθήκες
και παρά το γεγονός ότι η παραγωγή ασφαλίστρων έχει μειωθεί από
€ 5,4 δισ. το 2009 σε λιγότερο από
€ 4 δισ. το 2014, οι αποζημιώσεις που
καταβάλλει η αγορά κάθε χρόνο συνεχίζουν να κυμαίνονται περίπου στα
€ 3 δισ. το χρόνο κατά μέσο όρο. Στη
συνέχεια αναφέρθηκε στα βασικά
θέματα που απασχολούν την ελληνική ασφαλιστική αγορά : την ενίσχυση
του συμπληρωματικού ρόλου της
Ιδιωτικής Ασφάλισης στις συντάξεις
προς όφελος όλων των μερών και κυρίως των πολιτών, την ενεργοποίηση
της συνεργασίας με το δημόσιο στην
υγεία, την επίλυση του φαινομένου
των ανασφάλιστων οχημάτων, την
αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και ιδιαίτερα του σεισμού
αλλά και το πλαίσιο της δραστηριοποίησης των ασφαλιστικών εταιριών
με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.
Ακολούθησε χαιρετισμός από τον κ.
Ν. Φράγκο, Γεν. Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών,
ο οποίος ανέφερε πως η συνεργασία
του Κράτους με τους φορείς της Ιδιωτικής Ασφάλισης στους τομείς των
συντάξεων και της υγείας, δεν κρίνεται ως αρνητική ή απαγορευτική.
Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο,
αποτελεί η διατήρηση του διακριτού
ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η ενότητα της 25ης.9.2015 ήταν αφιερωμένη στις αλλαγές που φέρει η
εξέλιξη της τεχνολογίας στην ασφαλιστική δραστηριότητα. Οι ομιλητές
ήταν οι κ.κ. Η. Παπαδοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, TNSICAP, Π.
Λελεδάκης, Πρόεδρος, Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων, A.Knight, Head of Digital Business
& Multi Access Mediterranean Sea
& Latin America, AXA Med LA και

J.-F.Gasc,
Managing
Director,
Accenture. Την ενότητα συντόνισε ο
κ. Ε. Μοάτσος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
της ΕΑΕΕ και CEO AXA INSURANCE
S.A. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις
καθοριστικές αλλαγές που φέρει η
τεχνολογία σε όλα τα στάδια της αλυσίδας: στον τρόπο που ενημερώνεται,
επιλέγει και αγοράζει ο καταναλωτής,
στα συστήματα, τη στρατηγική και τη
λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και στην προσέγγιση του
πελάτη από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.
Το 17th Hydra Meeting στήριξαν οι
AON BENFIELD, CARPENTER TURNER,
EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP και
MATRIX BROKERS S.A. και οι ΕΘΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, CARGLASS και DARAG.

1.100 Μερίδες φαγητό
μαγείρεψαν & πρόσφεραν
τα στελέχη των
Ασφαλιστικών Εταιριών!
Στις 14.11.2015, 100 εθελοντές
– μέλη του Συνδέσμου Εκπροσώπων
& Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών
έδωσαν ραντεβού στο «Κέντρο της
Γης» στο Πάρκο Τρίτση για να γιορτάσουν την Ημέρα Ασφάλισης με μία
ξεχωριστή δράση εθελοντισμού και
προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Οι εθελοντές του Συνδέσμου προετοίμασαν, μαγείρεψαν, συσκεύασαν
και παρέδωσαν 1.100 μερίδες φαγητού σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης,
ξεπερνώντας ακόμη και τον αρχικό
στόχο των 1.000 μερίδων.
Η δράση πραγματοποιήθηκε με
τη βοήθεια της μη κερδοσκοπικής
οργάνωσης για την ανάπτυξη της
περιβαλλοντικής και κοινωνικής νοημοσύνης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ» και του
«ΜΠΟΡΟΥΜΕ» -της μη κερδοσκοπικής εταιρίας κατά της σπατάλης του
περισσευούμενου φαγητού- .

Η Ασφαλιστική Αγορά

Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο

Γράφημα: Διαχρονική διάρθρωση των επενδύσεων

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014
Η ΕΑΕΕ συγκέντρωσε και μελέτησε τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες ήταν ενεργές στην Ελλάδα κατά τη
διάρκεια του 2014. Η δραστηριοποίησή τους και η μορφή της εγκατάστασής τους
είχε ως εξής:

Το σύνολο του Ενεργητικού έφτασε τα 15,3 δισ. €, εκ του οποίου τα 12,0 δισ. €
είχε διατεθεί σε επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για
λογαριασμό ασφαλισμένων οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο). Αν και
το Ενεργητικό έμεινε σταθερό, οι επενδύσεις αυξήθηκαν σε σχέση με το 2013.

Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ στην διεύθυνση:
http://www.eaee.gr/sites/default/files/oikmel-companies2014gr.pdf

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν για το 2014 ήταν
12,0 δισ. € και αναλύονται
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Η ΕΑΕΕ στο πλαίσιο σχετικής μελέτης, επιχείρησε να προσεγγίσει
τα βασικά τεχνικά στοιχεία της
κάλυψης της Αστικής Ευθύνης
Ξενοδόχων, η οποία εντάσσεται
στον κλάδο ασφάλισης της Γενικής Αστικής Ευθύνης, για τα έτη
2009 - 2013.
Στόχος ήταν ο στατιστικός προσδιορισμός του συγκεκριμένου κινδύνου της κάλυψης της Αστικής
Ευθύνης Ξενοδόχων, στον οποίο
είχαν εκτεθεί κατά το παρελθόν οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη
της ΕΑΕΕ.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η αγορά
των ξενοδοχείων και των ενοικια-

Το 2014, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν ως καθαρό αποτέλεσμα
προ φόρων κέρδη ύψους 377 εκατ. € (έναντι 548 εκατ. € το 2013) τα οποία
επιβαρύνθηκαν με φόρους ύψους 133 εκατ. €, φτάνοντας σε κέρδη μετά
φόρων 244 εκατ. €.Υπενθυμίζεται ότι το 2013 το αντίστοιχο αποτέλεσμα ήταν
κερδοφόρο κατά 410 εκατομμύρια € μετά τη φορολογία (όπως φαίνεται στον
πίνακα που ακολουθεί).

Αστική Ευθύνη Ξενοδόχων

ΚΑΝΤΕ ΣΥΧΝΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΑΕΕ
είναι πλούσια
σε έγκυρο και επίκαιρο
ενημερωτικό υλικό
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ζόμενων καταλυμάτων στη χώρα
μας, περιλαμβάνει περίπου 10
χιλιάδες ξενοδοχεία, 25 χιλιάδες
επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και 6 χιλιάδες επιχειρήσεις
ενοικιάσεως επαύλεων (πηγές
των στοιχείων ήταν η Ελληνική
Στατιστική Αρχή, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και το
Υπουργείο Τουρισμού).
Με την έρευνα καταγράφηκαν
μόνο 8.500 ασφαλιστήρια συμβόλαια (το 2013) από τις συμμετέχουσες στην έρευνα 19 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της
ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν το έτος 2013 αθροιστικά το 90% της παραγωγής στον
κλάδο της Γενικής Αστικής Ευθύνης.
Την ίδια χρονιά δηλώθηκαν στις
ίδιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις
605 ζημιές της κάλυψης της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων, των
οποίων η αρχική εκτίμηση αποζημίωσης ήταν συνολικού ύψους
1,7 εκατ. €.
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