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Η ασφαλιστική απάτη αποτελεί ένα 
από τα πιο σημαντικά και πολύπλοκα 
προβλήματα που καλείται να αντιμε-
τωπίσει η ασφαλιστική αγορά παγκο-
σμίως, καθώς σύμφωνα με έρευνα 
της Insurance Europe, η 
ασφαλιστική απάτη ξεπερ-
νά το 10% των συνολικών 
αποζημιώσεων που πλη-
ρώνονται στην Ευρώπη, 
ποσοστό που διαφέρει 
από χώρα σε χώρα.
Η πρόληψη και η αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση 
της απάτης είναι βασική 
προτεραιότητα για τους ασφαλιστές, 
καθώς η απάτη υπονομεύει το ίδιο 
το σύστημα στο οποίο στηρίζεται η 
ασφάλιση.
Η ασφάλιση έχει σχεδιαστεί για να 
αποζημιώνει σημαντικές αλλά γνήσι-
ες απώλειες. Για το λόγο αυτό συγκε-
ντρώνει κεφάλαια μέσω των ασφα-
λίστρων. Επομένως, κάθε απατηλή ή 

υπερβάλλουσα απαίτηση αποζημίωσης 
λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας των 
ασφαλισμένων, καθώς οι καλόπιστοι 
ασφαλισμένοι θα κληθούν στη συνέ-
χεια να συμπληρώσουν τα κεφάλαια 

που απορροφήθηκαν για 
την πληρωμή των ψεύτι-
κων ζημιών των λίγων.
Στην ουσία η ασφαλιστική 
απάτη είναι σοβαρό αδί-
κημα με συγκεκριμένα θύ-
ματα: τους νομοταγείς και 
συνεπείς ασφαλισμένους, 
την κοινωνία εν γένει και 
τις ασφαλιστικές επιχειρή-

σεις. Αφορά όλους τους τύπους ασφά-
λισης και μπορεί να διαπράττεται με 
διάφορους τρόπους. 
Όποια και αν είναι η μορφή της απάτης, 
το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: η άδικη επι-
βάρυνση στο συνεπή και τίμιο ασφαλι-
σμένο. Για αυτό το λόγο οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις τόσο στο εξωτερικό όσο 
και στην Ελλάδα, οχυρώνονται ολοένα 

Η ασφαλιστική αγορά οχυρώνεται απέναντι στην απάτη
και καλύτερα έναντι της ασφαλιστικής 
απάτης. Αναπτύσσοντας στρατηγικές 
πρόληψης και διαχείρισης της ασφα-
λιστικής απάτης που βασίζονται κατά 
κύριο λόγο στις δυνατότητες που προ-
σφέρει η τεχνολογία και στην ανάλυση 
δεδομένων έχουν τη δυνατότητα να 

ανιχνεύουν τις απατηλές αξιώσεις. 
Σε κάθε περίπτωση αυτό το πολυσύνθε-
το πρόβλημα πέραν από τη συλλογική 
και οργανωμένη προσπάθεια της ασφα-
λιστικής βιομηχανίας απαιτεί και στενή 
συνεργασία με την πολιτεία, το νομικό 
κόσμο και άλλους αρμόδιους φορείς.

“Η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει σημαντικές προοπτικές  
ανάπτυξης καθώς σήμερα οι υπηρεσίες της είναι πιο απαραίτητες ποτέ”
Το 2016 η ελληνική ασφαλιστική 
αγορά λειτούργησε σε ένα δύσκολο 
περιβάλλον με κύρια χαρακτηριστικά 
αφενός την ύφεση στην οικονομία και 
αφετέρου τις αυξημένες απαιτήσειςτις αυξημένες απαιτήσεις 
λόγω νομοθεσίας.
Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό της 
χρονιάς που κλείνει έχουμε λόγους να 
είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για 
το μέλλον. Με βάση τα μέχρι σήμερα 
διαθέσιμα στοιχεία, το 9μηνο του 2016 
είναι η πρώτη χρονική περίοδος που η 
συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κα-
ταγράφει σωρευτικά αύξηση (+1,3%), 
σε σχέση με τα αρνητικά αποτελέσμα-
τα της προηγούμενης περιόδου. Προσ-
δοκούμε ότι η τάση αυτή θα συνεχι-
στεί τους τελευταίους τρεις μήνες του 
έτους και η παραγωγή ασφαλίστρων 
του 2016 θα κλείσει με θετικό πρόση-

μο. Λαμβάνοντας υπόψη το υφεσιακό 
περιβάλλον στο οποίο λειτουργήσαμε 
το 2016, το γεγονός ότι η παραγωγή 
επιστρέφει σε θετικούς ρυθμούς και 
κατορθώσαμε να κερδί-
σουμε έστω και λίγο από 
το χαμένο έδαφος των 
προηγούμενων χρόνων 
είναι επίτευγμα.
Άλλο κύριο χαρακτη-
ριστικό του έτους που 
φεύγει σε λίγες ημέρες 
ήταν η προσαρμογή των 
ασφαλιστικών επιχειρή-
σεων στο νέο, ευρωπα-
ϊκό κανονιστικό πλαίσιο 
του κλάδου, το Solvency II. 
Οι εταιρίες προχώρησαν σε κεφαλαια-
κές αυξήσεις ώστε να ανταποκρίνονται 
στις αυστηρές απαιτήσεις του Solvency 

II, ενώ έκαναν και τις απαραίτητες αλ-
λαγές στον τρόπο διακυβέρνησης. 
Ως συμπέρασμα του πρώτου χρόνου 
εφαρμογής του Solvency II η κεφαλαι-

ακή και οργανωτική ενί-
σχυση και άρα η ενίσχυ-
ση της αξιοπιστίας των 
εταιριών κατατάσσεται 
στα θετικά ενώ η επιβά-
ρυνση του κόστους λει-
τουργίας στα αρνητικά. 
Κοιτώντας προς το μέλ-
λον, εστιάζουμε στις 
ευκαιρίες και όχι στις 
δυσκολίες. Η ελληνική 
ασφαλιστική αγορά έχει 
σημαντικές προοπτικές 

ανάπτυξης καθώς σήμερα οι υπηρε-
σίες της είναι πιο απαραίτητες από 
ποτέ. Στις συντάξεις και την υγεία η 

ανάγκη των πολιτών για συμπλήρωση 
των παροχών του Κράτους είναι πολύ 
μεγάλη. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
έχουν βαθιά εμπειρία και τεχνογνωσία 
στους τομείς αυτούς ενώ παράλληλα 
λειτουργούν υπό το νέο αυστηρό κα-
νονιστικό πλαίσιο Solvency II και την 
εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Διαθέτουν άρα τις προϋποθέσεις να 
αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στη συ-
μπλήρωση του συνταξιοδοτικού εισο-
δήματος και στην υγεία.  
Το 2017 ελπίζω να είναι το έτος, στη 
διάρκεια του οποίου η Ελλάδα θα κα-
τορθώσει να αντιστρέψει το αρνητικό 
κλίμα και θα περάσει σε ρυθμούς ανά-
πτυξης και παράλληλα η αγορά μας θα 
προοδεύσει. 
Εύχομαι σε όλους ό,τι καλύτερο για τη 
νέα χρονιά!



Ευρωπαϊκή Ένωση
& νομικά θέματα

•  Παράταση εφαρμογής του Κανονι-
σμού
Σε εξέλιξη βρίσκεται η τυπική διαδι-
κασία για την τροποποίηση του Κα-
νονισμού 1286/2014 προκειμένου να 
παραταθεί η εφαρμογή των κανόνων 
που αφορούν στην παροχή εγγράφων 
βασικών πληροφοριών σε προσυμβα-
τικό στάδιο για συσκευασμένα επεν-
δυτικά προϊόντα-PRIIPs για ιδιώτες 
επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα 
βασιζόμενα στην ασφάλιση για την 
1η.1.2018 (από 31.12.2016). 
Αναμένεται η επίσημη δημοσίευση 
της τροποποίησης του Κανονισμού 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 
•  Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα
Στις 6.4.2016 οι Ευρωπαϊκές Εποπτι-
κές Αρχές (Ε.Ε.Α.) είχαν υποβάλει  σχέ-
διο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων 
(Ρ.Τ.Π.) που αφορούσε στα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών (ΚΙD) για τα 
επενδυτικά προϊόντα PRIIPs στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. 
Μετά την απόρριψη του σχεδίου από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Eυρω-
παϊκή Επιτροπή στις 10.11.2016 ζήτη-
σε από τις Ε.Ε.Α. να υποβάλουν τρο-
ποποιήσεις για τα Ρυθμιστικά Τεχνικά 
Πρότυπα (ΡΤΠ) που αφορούν στο KID. 
Οι  Ε.Ε.Α  έχουν στη διάθεσή τους 6 
εβδομάδες για να υποβάλουν τροπο-
ποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και η τελευταία να τις υιοθετήσει. Στη 
συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και Συμβούλιο θα έχουν στη διάθεσή 
τους τρεις μήνες για να εγκρίνουν τις 
προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Λήξη του Κανονισμού IBER
Στις 13.12.2016 η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ανακοίνωσε ότι ο Κανονισμός 
267/2010 (Ιnsurance Block Exemption 
Regulation-ΙΒΕR) που επιτρέπει ορι-
σμένες κατηγορίες συμφωνιών και 
εναρμονισμένες πρακτικές στον τομέα 
των ασφαλίσεων και ο οποίος λήγει 
στις 31.3.2017 δεν πρόκειται να ανα-
νεωθεί. Υπενθυμίζεται ότι ο παρών 
Κανονισμός επιτρέπει την συλλογή και 
επεξεργασία στοιχείων, την κατάρτιση 
πινάκων και μελετών αλλά και τη δημι-
ουργία pools για την κάλυψη συλλογι-
κά συγκεκριμένων κινδύνων τους οποί-
ους δεν θα μπορούσε μόνο μία εταιρία 
να καλύψει. 

Στις 12.12.2016 κατατέθηκε προς ψή-
φιση στη Βουλή σχέδιο νόμου με τίτ-
λο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική 
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Εθελο-
ντική Αποκάλυψη Αδήλωτων Εισο-
δημάτων, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και 
λοιπές διατάξεις».
Το νομοθέτημα αυτό παρουσιάζει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον και για τον κλάδο 
της ιδιωτικής ασφάλισης, καθόσον 
στο άρθρο 100 παρ. 6 αυτού ρυθμίζει, 
μετά από συστηματικές ενέργειες της 
Ε.Α.Ε.Ε., το ζήτημα της φορολογικής 
αποτίμησης των τεχνικών προβλέψε-
ων, τις οποίες θα εκπίπτουν από τη 
χρήση 2016 και μετά οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις από τα ακαθάριστα εισο-
δήματά τους.
Η διάταξη που προκρίθηκε από το 
Υπουργείο Οικονομικών συνίσταται 
στη συνέχιση της χρήσης των διατά-
ξεων του άρθρου 7 του ήδη καταρ-
γηθέντος ν.δ. 400/70 για το σκοπό 
της φορολόγησης των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. 
Υπενθυμίζεται ότι η ανάγκη για εξεύ-
ρεση λύσης προέκυψε μετά το κενό 
που δημιουργήθηκε λόγω της κατάρ-
γησης με το ν. 4364/2016 (Solvency II) 
του συνόλου των διατάξεων του ν.δ. 
400/70, άρα και του άρθρου 7 πάνω 
στο οποίο βασιζόταν ο υπολογισμός 
των εκπιπτόμενων αποθεμάτων των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Στις 15.12.2016 η ΕΙΟΡΑ προχώρησε 
σε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
του Stress Test 2016. Στην επίσημη 
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αρχής και 
συγκεκριμένα στον σύνδεσμο:
https://eiopa.europa.eu/Pages/
Financial-stability-and-crisis-
prevention/Stress-test-2016.aspx
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει 
την Έκθεση της ΕΙΟΡΑ σχετικά με τη 
διεξαγωγή του Stress Test, τις Υποδεί-
ξεις της ΕΙΟΡΑ, όπως προέκυψαν από 
τη μελέτη των υποβαλλόμενων Stress 
Test, τις Συχνές Ερωτήσεις καθώς και 
τη σχετική παρουσίαση του Προέδρου 
της ΕΙΟΡΑ, κ. G. Bernandino, κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Τελευταίες εξελίξεις για τα 
επενδυτικά προϊόντα PRIIPs

Φορολογική αναγνώριση 
τεχνικών προβλέψεων των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Ανάρτηση 
αποτελεσμάτων των 
Stress Test 2016

Στις 18.8.2016 δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
Β-2550/ 18.8.2016) η υπ’ αριθμ. 
100/18.7.2016 απόφαση της ΤτΕ  υπό 
τον αναφερόμενο στην επικεφαλίδα 
τίτλο. Με την απόφαση αυτή αναθεω-
ρούνται τα ελάχιστα όρια ασφαλιστι-
κής κάλυψης. Ειδικότερα, από 1.1.2017 
τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυ-
ψης για την υποχρεωτική ασφάλιση 
αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, δεν 
μπορεί να είναι κατώτερα από:
(α)   το ποσό των 1.220.000 ευρώ (από 
1.000.000) ανά θύμα σε περίπτωση 
σωματικής βλάβης και
(β)   το ποσό των 1.220.000 ευρώ (από 
1.000.000) ανά ατύχημα (ανεξαρτή-
τως αριθμού θυμάτων) σε περίπτωση 
υλικής ζημιάς. 

Κατάργηση της υποχρέωσης του 
Επικουρικού Κεφαλαίου  
Αυτοκινήτων να υπεισέρχεται 
αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις 
ασφαλιστικής επιχείρησης 
σε περίπτωση ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας της

Με το άρθρο 53 του Ν. 4438/2016 που 
προσφάτως ψηφίστηκε από τη Βουλή 
των Ελλήνων καταργήθηκε η παρ. 4 του 
άρθρου 25 του Π.Δ. 237/1986, η οποία 
προέβλεπε ότι από την ημερομηνία 
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας 
ασφαλιστικής επιχείρησης για παρά-
βαση νόμου, το Επικουρικό Κεφάλαιο 
Αυτοκινήτων υπεισέρχεται αυτοδί-
καια στο σύνολο των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών της που πηγάζουν από 
συμβάσεις του κλάδου αστικής ευθύ-
νης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα. 
Η ίδια διάταξη προέβλεπε επίσης ότι 
οι εκκρεμείς κατά της ασφαλιστικής 
επιχείρησης δίκες συνεχίζονταν χωρίς 
άλλο από το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυ-
τοκινήτων.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση 
του νόμου ο σκοπός της κατάργησης 
της εν λόγω ρύθμισης περιγράφεται 
ως εξής: «Η εν λόγω παρ. 4 του άρ-

θρου 24 του ν. 489/1976, όπως κωδι-
κοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 25 
του π.δ. 237/1986, έρχεται σε αντίθε-
ση με το ν. 4364/ 2016, καθώς σκοπός 
της θέσπισης του άρθρου 242 του ν. 
4364/2016 ήταν η συμπερίληψη των 
εργασιών σε περιπτώσεις ανάκλησης 
άδειας λειτουργίας και εκ παραδρομής 
δεν καταργήθηκε η ως άνω διάταξη».
Συμπεραίνουμε συνεπώς ότι με την 
κατάργηση της ως άνω διάταξης ο 
Νομοθέτης επιχειρεί να αποσαφηνίσει 
το ρόλο του Επικουρικού Κεφαλαίου 
Αυτοκινήτων στις νέες ασφαλιστικές 
εκκαθαρίσεις, ήτοι σε αυτές που η 
έναρξή τους θα μπορούσε να λάβει 
χώρα με απόφαση της Εποπτικής Αρ-
χής από την 1η Ιανουαρίου 2016 και 
ακολούθως, οπότε και εφαρμόζεται το 
νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ασφαλιστι-
κές εκκαθαρίσεις που θεσπίστηκε με 
το Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13/5.2.2016).
Πιο συγκεκριμένα, στόχος της νομο-
θετικής αυτής πρωτοβουλίας είναι 
η εναρμόνιση των διατάξεων του Ν. 
489/1976 που αφορούν το χαρακτή-
ρα της παρέμβασης του Επικουρικού 
Κεφαλαίου Αυτοκινήτων σε περίπτω-
ση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας 
ασφαλιστικής επιχείρησης με τις αντί-
στοιχες διατάξεις του Ν. 4364/2016 
που από 1.1.2016 ρυθμίζουν εν γένει 
τα θέματα της ασφαλιστικής εκκαθά-
ρισης, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων που πηγάζουν από συμ-
βάσεις του κλάδου αστικής ευθύνης 
από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.  
Σε περίπτωση νέας ασφαλιστικής εκ-
καθάρισης εφαρμόζεται πλέον το άρ-
θρο 242 παρ. 3 του Ν. 4364/2016, το 
οποίο προβλέπει ότι το Επικουρικό Κε-
φάλαιο Αυτοκινήτων παρεμβαίνει ως 
εγγυητικός οργανισμός και καταβάλ-
λει αποζημιώσεις στους δικαιούχους 
βάσει της εκάστοτε επικαιροποιημέ-
νης κατάστασης που συντάσσει και 
του γνωστοποιεί ο ασφαλιστικός εκ-
καθαριστής και σύμφωνα με τα όρια 
που προβλέπει σήμερα ο Ν. 489/1976. 
Τυχόν εκκρεμείς δίκες (εννοείται σε 
περίπτωση νέας ασφαλιστικής εκκα-
θάρισης) που αφορούν ασφαλίσεις 
αστικής ευθύνης οχημάτων θα συ-
νεχίζονται από τον ασφαλιστικό εκ-
καθαριστή και όχι από το Επικουρικό 
Κεφάλαιο Αυτοκινήτων.

Αναθεώρηση των ελαχίστων 
ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της 
υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής 
ευθύνης από ατυχήματα  
αυτοκινήτων



Έργα και ημέρες
της Ε.Α.Ε.Ε.

Τι μπορεί να προστατεύσει όλους τους 
παρακάτω;
• Εργοδότη
• Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
•  Στέλεχος επιχείρησης
• Μονάδα παραγωγής προϊόντων
• Ιδιοκτήτη μικρής,  
 μεσαίας επιχείρησης 
Η απάντηση δόθηκε στην εσπερίδα 
που διοργάνωσαν η Εταιρία Ανωτά-
των Στελεχών Ελλάδος (ΕΑΣΕ) και η 
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλά-
δος (EAEE), την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 
στο αμφιθέατρο του OTE Academy.
Η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση 
του επιχειρηματικού κόσμου για την 
προστασία που παρέχει η Ασφάλιση 
Αστικής Ευθύνης στις επιχειρήσεις και 
τα στελέχη τους. Την παρακολούθη-
σαν με μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρη-
ματίες, εργοδότες, μέλη διοικητικών 
συμβουλίων και διοικητικά στελέχη.

Στην εσπερίδα απηύθυνε χαιρετισμό 
ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κύριος Νικήτας 
Κωνσταντέλλος.
«Όραμα των επιχειρήσεων είναι η 
ανάπτυξή τους, και αυτή περνάει 
μέσα από την προστασία της ίδιας της 
επιχείρησης και των ανθρώπων της», 
υπογράμμισε ο κ. Giuseppe Zorgno, 
Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευ-
θύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών 
της ΕΑΕΕ. Η ασφάλιση δεν είναι δαπά-
νη, αλλά επένδυση κατέληξε.
Στην εκδήλωση τονίστηκε η αύξηση 
που παρατηρείται στη διεκδίκηση 
αποζημιώσεων, το αυστηρό νομο-
θετικό πλαίσιο που ισχύει για την 
προστασία του καταναλωτή και του 
περιβάλλοντος, αλλά και η οικονομι-
κή δυσπραγία που υπάρχει στις επι-
χειρήσεις, παράγοντες που κάνουν 
αναγκαία περισσότερο από ποτέ την 
ασφαλιστική κάλυψη.
Οι ομιλητές της εκδήλωσης, κ.κ. Δημή-
τρης Μάνος, Ελίνα Παπασπυροπού-
λου και Κώστας Βούλγαρης, μέλη της 

επιτροπής Αστικής Ευθύνης της ΕΑΕΕ, 
επικεντρώθηκαν αντίστοιχα:
• στα εργατικά ατυχήματα & την 
ασφάλιση ευθύνης εργοδότη,
• στην ευθύνη από ελαττωματικά 
προϊόντα και
• στην Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών, 
ως προσωπική ασπίδα προστασίας.
Αναφέρθηκαν στο νομοθετικό πλαί-
σιο που διέπει την αστική ευθύνη 
και αφορά στην προστασία του κατα-
ναλωτή αλλά και του εργαζόμενου, 
στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν 
σε κάθε μία περίπτωση οι επιχειρήσεις 
και τα στελέχη τους, στο τι καλύπτουν 
τα ασφαλιστικά προγράμματα ευθύ-
νης και στα οφέλη που προκύπτουν 
για την επιχείρηση που θα επιλέξει να 
ασφαλιστεί.
Στη συνέχεια, ο κ. Αθανάσιος Λά-
μπρου, Δικηγόρος, επικεντρώθηκε 
στη Νομολογία των Δικαστηρίων, με 
αναφορά σε συγκεκριμένες υποθέσεις 
που αφορούσαν σε θέματα Αστικής 
Ευθύνης επιχειρήσεων και στελεχών.
Η κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική 
Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, συντόνισε το 
πάνελ.

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για τη σημασία και την αξία 
της Ασφάλισης, η Ένωση Ασφαλιστι-
κών Εταιριών Ελλάδος (EAEE) έχει κα-
θιερώσει την 11/11 ως Ημέρα Ασφά-
λισης και κάθε χρόνο πραγματοποιεί 
δράσεις για την ενίσχυση της ασφαλι-
στικής συνείδησης στην Ελλάδα.
Φέτος, με αφορμή την Ημέρα Ασφά-
λισης δημιουργήθηκε μία πρωτότυπη 
καμπάνια ενημέρωσης με κεντρικά 

μηνύματα «Εκεί που δεν το περιμέ-
νεις» και «Ασφαλίζω σημαίνει φρο-
ντίζω».
Την Παρασκευή 11.11.2016, στην πλα-
τεία Συντάγματος, χιλιάδες πολίτες 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για την αξία της ασφάλισης, σε ένα 
πρωτότυπο, ειδικά διαμορφωμένο 
σκηνικό στο Σύνταγμα με πρωταγω-
νιστή ένα μετεωρίτη, ως σύμβολο του 
απρόοπτου και του αναπάντεχου που 
μπορεί να συμβεί στον καθένα.
Μπορεί η πτώση μετεωρίτη στην 
Πλατεία Συντάγματος να είναι ακραίο 
ενδεχόμενο, για την πλειονότητα, 
όμως, των αναπάντεχων και όχι μόνο 
γεγονότων της ζωής, η Ασφάλιση προ-
σφέρει λύσεις!
Είναι γεγονός πως η ασφαλιστική 
συνείδηση στην Ελλάδα βρίσκεται σε 
χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τους ευ-
ρωπαϊκούς μέσους όρους και μεγάλο 
ποσοστό πολιτών παραμένει ανασφά-
λιστο. Ειδικά στην περίοδο της οικονο-
μικής κρίσης όπου τα αποθέματα των 
πολιτών είναι μειωμένα, η προστασία 
της υγείας και της περιουσίας και η 
ενίσχυση της σύνταξης είναι εξαιρε-
τικά σημαντικά για τους πολίτες της 
χώρας μας. 
Με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα 
μπορούμε να προστατέψουμε ότι 
είναι σημαντικό για εμάς και την οι-
κογένειά μας. Όταν ένα απρόοπτο 
συμβάν υγείας προκύψει, διασφαλί-
ζεται η άμεση πρόσβαση σε υπηρε-
σίες υγείας τη στιγμή της ανάγκης. 
Αντίστοιχα, ένα συνταξιοδοτικό πρό-
γραμμα επιτρέπει στους ασφαλισμέ-
νους να συμπληρώσουν την κρατική 
σύνταξη, προγραμματίζοντας έγκαι-
ρα για το μέλλον και εξασφαλίζοντας 
ποιότητα ζωής. Ταυτόχρονα, ένα 
ασφαλιστικό πρόγραμμα περιουσίας 
μπορεί να προστατεύσει από ανα-
πάντεχες αναποδιές και απρόβλεπτα 

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΑΕΕ - ΕΑΣΕ

Ημέρα Ασφάλισης 
Μία πρωτότυπη καμπάνια 
ενημέρωσης  
με στόχο την ευαισθητοποίηση 
για την αξία της ασφάλισης
«Ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω»

γεγονότα την κατοικία και όσα έχει 
αποκτήσει κανείς με κόπο στην πο-
ρεία της ζωής του.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Α. Σαρρηγε-
ωργίου δήλωσε σχετικά: «Στην περί-
οδο της κρίσης όπου τα οικονομικά 
αποθέματα των πολιτών είναι μει-
ωμένα και οι παροχές του Κράτους 
περιορίζονται, η πλειοψηφία των 
Ελλήνων παραμένει ανασφάλιστη, 
με κίνδυνο οι πολίτες να μην μπο-
ρούν να αντιμετωπίσουν μία ενδε-
χόμενη ζημιά, ένα πρόβλημα υγείας 

κ.ά. Ειδικά στους κρίσιμους τομείς 
της προστασίας της υγείας, της δια-
σφάλισης της σύνταξης και της προ-
στασίας της περιουσίας επιβάλλεται 
να εξηγήσουμε στους πολίτες ποιοι 
είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν 
και ποιες λύσεις μπορεί να προσφέ-
ρει η Ιδιωτική Ασφάλιση. Προς αυτή 
την κατεύθυνση κινείται η καμπάνια 
για την Ημέρα Ασφάλισης. Εμείς, ως 
ελληνική ασφαλιστική αγορά είμαστε 
έτοιμοι να συνεργαστούμε με το Κρά-
τος προκειμένου να δρομολογηθεί η 
σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα τόσο στις συντάξεις, με βάση 
ένα σύστημα 3 πυλώνων, όσο στην 
υγεία και τις φυσικές καταστροφές.»
#dentoperimeneis #mera_asfalisis
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Τα Βασικά Μεγέθη
Συνολικά 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στην  
Ελλάδα το 2015. Σημείωσαν 3,7 δισ. € παραγωγή ασφαλίστρων και  
πλήρωσαν 2,4 δισ. € σε αποζημιώσεις.
Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις
Από τις 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην Ελ-
λάδα το 2015, οι 39 δραστηριοποιήθηκαν μόνο στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, 
οι 12 μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής και 11 ήταν Μικτές. Ως προς το καθεστώς 
εγκατάστασης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε 41 Ανώνυμες 
Ασφαλιστικές Εταιρίες, 18 Υποκαταστήματα αλλοδαπών Ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων και 3 Πανελλαδικούς αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς.

Πλήθος ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Η Παραγωγή Ασφαλίστρων
Τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλιστικές εργασίες (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 
και δικαιώματα συμβολαίων) έφτασαν τα 3,7 δισ. €, μειωμένα κατά 6,1% σε 
σχέση με το 2014. Η μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων ήταν μεγαλύτερη 
από την μείωση του Α.Ε.Π. (-1,3% σε τρέχουσες τιμές). Αυτό είχε ως αποτέ-
λεσμα την μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην 
Ελληνική Οικονομία (2,12% του Α.Ε.Π. το 2015). 

Από αυτά, τα 1,8 δισ. € αφορούσαν στις ασφαλίσεις Ζωής (48,4% του συνόλου) 
ενώ το 1,9 δισ. € στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (51,6%).

Τα Οικονομικά Μεγέθη
Το σύνολο του Ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε στα 
16,0 δισ. €. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν, από 12 δισ. στα 13 δισ. €. Οι ασφαλιστι-
κές προβλέψεις έφθασαν στα 11,4 δισ. €. Τέλος, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
κατέγραψαν κέρδη προ φόρων ύψους 413 εκατ. €, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά 
την φορολογία έφτασαν στα 305 εκατομμύρια €. Παρομοίως, τα κέρδη πριν τη 
φορολογία του 2014 ήταν 377 εκατομμύρια € ενώ το αποτέλεσμα μετά φόρων 
έφτασε τα 244 εκατομμύρια €.

Έτος Ενεργητικό  Επενδύσεις Ασφ. Προβλέψεις
2006 13.445,6  10.460,3  10.103,7
2007 14.937,6  11.843,1  11.294,3
2008 14.689,8  11.330,2  11.841,6
2009 16.237,1  12.539,4  13.084,5
2010 15.745,1  11.275,9  12.465,7
2011 14.676,6  10.432,6  12.234,2
2012 14.949,7  11.024,3  12.082,8
2013 15.338,2  11.421,2  11.495,9
2014 15.290,4  12.023,6  11.756,5
2015 15.955,3  12.866,5  11.438,1

Αποζημιώσεις
Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις έφτασαν 
συνολικά τα 2,4 δισ. €, μένοντας σταθερές σε σχέση με το 2014. Από αυτές 
περίπου 764 εκατ. € κατευθύνθηκαν σε αποζημιώσεις ασφαλίσεων κατά Ζη-
μιών (32% του συνόλου των αποζημιώσεων) και 1,6 δισ. € σε αποζημιώσεις 
ασφαλίσεων Ζωής (68% του συνόλου).

Αποζημιώσεις:  Ζημιών 32% Ζωής 68%

Αποζημιώσεις 
2006 2.261,1
2007 2.535,9
2008 2.767,4
2009 2.948,9
2010 2.893,1

Παραγωγή ασφαλίστρων:  Ζημιών   51,6%       Ζωής 48,4%

Παραγωγή ασφαλίστρων
2006 4.730,2
2007 5.122,2
2008 5.212,5
2009 5.448,1
2010 5.332,3

2011 4.987,3
2012 4.410,0
2013 4.012,4
2014 3.965,7
2015 3.724,6

2011 3.093,3
2012 3.115,2
2013 2.653,5
2014 2.370,1
2015 2.365,1

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των γραφείων του 3ου ορό-
φου ιδιοκτησίας της ΕΑΕΕ. Έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και 
πολύμηνες εργασίες ανακαινίστηκαν ριζικά η αίθουσα του Διοικητικού Συμβου-
λίου, η αίθουσα εκδηλώσεων και οι περιβάλλοντες χώροι και εξοπλίστηκαν με 
σύγχρονα έπιπλα και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Ριζική ανακαίνιση των γραφείων της ΕΑΕΕ


