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Ένα χρόνο αναβολή της εφαρμογής 
της οδηγίας IDD για τη διανομή των 
ασφαλιστικών προϊόντων ζητά η ευρω-
παϊκή ασφαλιστική αγορά μέσω του 
αντιπροσωπευτικού της οργάνου, της 
Insurance Europe.
Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική 
αγορά καλωσορίζει την IDD 
και τις θετικές αλλαγές που 
αυτή θα φέρει στην αγο-
ρά και τους καταναλωτές. 
Όμως, είναι απαραίτητο να 
προβλεφθεί αρκετός χρόνος 
για την προσαρμογή των 
ασφαλιστικών επιχειρήσε-
ων, η οποία περιλαμβάνει πολλές πα-
ραμέτρους. 
Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προ-
γραμματισμό της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης η οδηγία θα εφαρμοστεί από 23 
Φεβρουαρίου 2018. Όμως, το σύνολο 

της σχετικής νομοθεσίας (κατ’ εξου-
σιοδότηση πράξεις) δεν είναι ακόμα 
έτοιμο, γεγονός που σημαίνει ότι οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν θα 
έχουν επαρκή χρόνο για τη μετάβαση 

στα νέα δεδομένα. 
Προκειμένου να προετοι-
μαστούν σωστά οι εταιρίες 
για τα νέα δεδομένα που 
φέρνει η IDD θα πρέπει 
πρώτον και κύριον να 
υπάρχουν τα τελικά κείμε-
να, ώστε να διασφαλίζεται 
η σταθερότητα στο νομικό 
περιβάλλον και φυσικά 

αρκετός χρόνος ώστε να γίνουν οι 
απαραίτητες αλλαγές από τις εταιρίες. 
Οι αλλαγές αυτές απαιτούν πέραν της 
υιοθέτησης των νέων διαδικασιών και 
πολιτικών και το λεπτομερή σχεδιασμό 
αυτών υπό το πρίσμα της IDD, μία σί-
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γουρα χρονοβόρα διαδικασία. Ένα 
ακόμα σημαντικό κομμάτι που επίσης 
απαιτεί χρόνο για να αλλάξει είναι 
αυτό των πληροφοριακών συστημά-
των, που είναι πολυάριθμα αλλά και 
πολύπλοκα.
Τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν 
την αναβολή της εφαρμογής είναι πολ-
λά και δεν εξαντλούνται στα παραπά-
νω. Σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση 
της ομαλής προσαρμογής της ευρω-
παϊκής ασφαλιστικής αγοράς στους 
νέους κανόνες που φέρνει η IDD είναι 
σημαντική για όλους, επόπτες, εταιρί-
ες και κυρίως καταναλωτές.
Από εδώ και στο εξής θα είμαστε σε 
αναμονή για να δούμε κατά πόσο 
το αίτημα που κατέθεσε η Insurance 
Europe θα γίνει δεκτό από τις ευρω-
παϊκές αρχές και τι θα ισχύσει με το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

“Η ασφαλιστική αγορά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού, 
διαφάνειας και ενίσχυσης της προστασίας του καταναλωτή”
H ελληνική ασφαλιστική αγορά, τα 
χρόνια της κρίσης δοκιμάστηκε πολ-
λαπλά.Αντιμετώπισε και συνεχίζει να 
αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις 
• Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων
• Το νέο αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο 
• Τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις
• Τις υψηλές απαιτήσεις από πελάτες 
και επενδυτική κοινότητα.
Δοκιμάστηκε και όμως άντεξε!
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αποτελέ-
σματα, μπορούμε να πούμε ότι η αγο-
ρά μας τα έχει καταφέρει πολύ καλά.
Έχει προσαρμοστεί γρήγορα και απο-
τελεσματικά, αποδεικνύοντας ότι εί-
ναι ένας από τους πιο υγιείς κλάδους 
της ελληνικής οικονομίας που ταυτό-
χρονα συμβάλλει καθοριστικά στην 
κοινωνία και οικονομία με:
• 2,5 δισ. αποζημιώσεις στους ασφα-
λισμένους μας και 500 εκ. φόρους στο 

ελληνικό κράτος, 
• συνολικές επενδύσεις ύψους 13 δισ.,
• ίδια κάλυψη των 3 δισ. απωλειών  
από το PSI 
• 25.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις 
εργασίας
Επίσης ο  κλάδος μας, με την υψηλή 
τεχνογνωσία που διαθέτει, μπορεί να 
αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα 
εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας.
Μπορεί να συμπληρώσει το «κενό» 
που δημιουργείται από την αδυναμία 
της δημόσιας ασφάλισης και να δώσει  
σημαντικές λύσεις στους τομείς των 
συντάξεων, της υγείας, και των φυ-
σικών καταστροφών, αλλά και μέσα 
από τα κεφάλαια που διαχειρίζεται να 
υποστηρίξει σε πραγματικούς όρους 
την πολυσυζητημένη ανάπτυξη της 
χώρας.
Αλλά δεν σταματάμε εδώ. 

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες εκ-
συγχρονισμού, διαφάνειας και ενί-
σχυσης της προστασίας κι εξυπηρέ-
τησης του καταναλωτή 
όπως το Ενιαίο Μητρώο 
Διαμεσολαβητών, οι δεί-
κτες που θα μετρούν τη 
μεταβολή του κόστους 
των αποζημιώσεων στα 
νοσοκομειακά προγράμ-
ματα, η προώθηση του 
θεσμού της διαμεσολά-
βησης για την επίλυση δι-
αφορών με τις ασφαλιστι-
κές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τον  
ΟΠΕΜΕΔ, η επέκταση του επιτυχημέ-
νου θεσμού του Φιλικού Διακανονι-
σμού και το service level agreement με 
τις εταιρίες οδικής ασφάλειας.
Επιπλέον, η ΕΑΕΕ με τη συνεργασία 
όλων των φορέων της αγοράς, σκο-

πεύει να αναπτύξει δράση και σε άλ-
λους τομείς που δεν βρίσκονται στην 
άμεση ευθύνη της, προκειμένου να 

προσφέρει περαιτέρω 
στην κοινωνία και να 
ανοίξει ένα ακόμη κα-
νάλι επικοινωνίας μαζί 
της.
Ενέργειες όπως η πρό-
ληψη στους τομείς των 
τροχαίων ατυχημάτων 
και της υγείας, η εξά-
λειψη του οικονομικού 
αναλφαβητισμού και 

της νεανικής επιχειρηματικότητας θα 
βρεθούν στο επίκεντρο της δραστηρι-
ότητάς της.
Στόχος είναι να είμαστε δίπλα στο σύγ-
χρονο πολίτη, οικογενειάρχη, επαγγελ-
ματία, κάνοντας ό,τι είναι δυνατό για να 
προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά του.

Δημήτρης Μαζαράκης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαργαρίτα Αντωνάκη
Γενική Διευθύντρια

Η ΕΑΕΕ πραγ-
ματοποίησε 
γεύμα εργασί-
ας με προσκε-
κλημένο τον 
Υπουργό Οι-
κονομίας και 
Ανάπτυξης, κ. 
Δημήτρη Πα-
παδημητρίου. Στη συνάντηση αυτή, 
που αποτελεί μέρος σειράς γευμάτων 
εργασίας που έχει θεσμοθετήσει η 
ΕΑΕΕ με ομιλητές κορυφαίες προσω-
πικότητες της πολιτικής, οικονομικής 
και κοινωνικής ζωής της χώρας, συμ-
μετείχαν οι επικεφαλής των εταιριών 
μελών της ΕΑΕΕ, οι οποίοι είχαν την 
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις 
με τον Υπουργό πάνω σε θέματα 
που σχετίζονται με την οικονομία, τις 
προοπτικές ανάπτυξης της χώρας, την 
κοινωνία και το ρόλο της Ιδιωτικής 
Ασφάλισης.

Συνάντηση ΕΑΕΕ με τον Υπουργό 
Οικονομίας & Ανάπτυξης



Ευρωπαϊκή Ένωση
& νομικά θέματα

Στις 29 Ιουνίου 2017 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Κα-
νονισμού για τη διαμόρφωση Πανευ-
ρωπαϊκού Ατομικού Συνταξιοδοτικού 
Προϊόντος - Pan - European Personal 
Pension Product (PEPP). 
H πρωτοβουλία αυτή χαρακτηρίζεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένας 
από τους ακρογωνιαίους λίθους της 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών.
Το Συμβούλιο ξεκίνησε να εξετάζει 
την πρόταση ενώ το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο είναι ακόμη στη διαδικασία 
επιλογής των ευρωβουλευτών που θα 
ασχοληθούν με το θέμα αυτό.
Σύμφωνα με την πρόταση αυτή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το PEPP ορί-
ζεται ως ένα ατομικό συνταξιοδοτικό 
προϊόν μακροχρόνιας αποταμίευσης. 
Τα κυριότερα σημεία της πρότασης 
αυτής είναι τα ακόλουθα:
• Οι πάροχοι του προϊόντος αυτού  
θα είναι οι ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις, συνταξιοδοτικά ταμεία (pension 
funds), επιχειρήσεις επενδύσεων, δι-
αχειριστές περιουσιακών στοιχείων 
(asset managers) και τράπεζες.
• Η ΕIOPA θα παρέχει την αδειοδότη-
ση του προϊόντος PEPP (επομένως θα 
προβλεφθεί αύξηση του προϋπολογι-
σμού).
• Τα κύρια χαρακτηριστικά του προ-
ϊόντος PEPP, τα οποία εναρμονίζει η 
πρόταση αυτή, αφορούν στην άδεια, 
διανομή (συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής πληροφοριών και συμβου-
λής), πολιτική επένδυσης, αλλαγή πα-
ρόχου και διασυνοριακή παροχή και 
μεταφορά. Θέματα όπως φορολογία, 
τρόποι καταβολής της σύνταξης και 
ηλικία συνταξιοδότησης θα ρυθμι-
στούν σε εθνικό επίπεδο.
• Προβλέπεται η ελάχιστη περιόδος 
διακράτησης να είναι πέντε έτη.
• Οι πάροχοι θα μπορούν να προσφέ-
ρουν επιπρόσθετη κάλυψη έναντι βιο-
μετρικών κινδύνων.
• Η διαμόρφωση του εντύπου πληρο-
φόρησης για το PEPP θα βασιστεί στο 
έντυπο πληροφόρησης των προϊόντων 
PRIIPs με επιπρόσθετες βέβαια πληρο-
φορίες για τη σύνταξη.
• Η πρόταση για το PEPP θα περιλαμβά-
νει προεπιλεγμένη επενδυτική επιλογή 

 Πανευρωπαϊκά Ατομικά Συντα-
ξιοδοτικά Προγράμματα - PEPP 

που θα διασφαλίζει την προστασία 
του κεφαλαίου και ένα περιορισμένο 
αριθμό εναλλακτικών επενδυτικών 
επιλογών. 
•  Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει σε κάθε 
ατομικό λογαριασμό να προβλέπουν 
τη δυνατότητα ανοίγματος νέου τμή-
ματος (compartment), το οποίο να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για 
τη χρήση των φορολογικών κινήτρων 
που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για το 
PEPP από το κράτος μέλος στο οποίο 
θα εγκατασταθεί ο κάτοχος PEPP.

Στις 28 Ιουλίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή δημοσίευσε κείμενο διαβού-
λευσης που αφορά στην αναθεώρηση 
της Οδηγίας 2009/103/Ε.Ε. για την 
ασφάλιση αστικής ευθύνης που προ-
κύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινή-
των οχημάτων και τον έλεγχο υποχρε-
ώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης 
αυτής. Η διαβούλευση εντάσσεται στο 
πλαίσιο του προγράμματος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο της 
καταλληλότητας και της αποτελεσμα-
τικότητας γενικώς  της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας (Regulatory Fitness and 
Performance Programme-REFIT).
Τα θέματα για τα οποία ζητείται η 
άποψη των ενδιαφερομένων είναι 
συγκεκριμένα και αφορούν στις ακό-
λουθες ενότητες :
1. Κυκλοφορία ανασφαλίστων οχη-
μάτων
2. Φορητότητα των δηλώσεων του 
ιστορικού ζημιών
3. Αποζημίωση θυμάτων τροχαίων 
ατυχημάτων σε περιπτώσεις αφερεγ-
γυότητας ιδίως ασφαλιστικής επιχεί-
ρησης που δουλεύει με ΕΠΥ
4. Κατώτατα όρια κάλυψης
5. Έλεγχοι ασφάλισης
6. Η έννοια του αυτοκινήτου μετά  την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί-
ου  C-162/13, υπόθ. Vnuk
7. Προστασία επισκεπτών – σύστημα 
πράσινης κάρτας
8. Ο ορισμός του αυτοκινήτου οχή-
ματος εν όψει της νέας τεχνολογίας 
– Οχήματα χωρίς οδηγό
9. Διασυνοριακή μεταφορά οχήματος 

Αναθεώρηση της Οδηγίας  
2009/103/Ε.Ε. για την Ασφάλιση 
Αστικής Ευθύνης που προκύπτει  
από την Κυκλοφορία 
Αυτοκινήτων Οχημάτων

αγορασθέντος σε άλλο κράτος μέλος
Η διαβούλευση λήγει στις 20 Οκτω-
βρίου.

Η ΕΙΟΡΑ στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 
εξέδωσε στον επίσημο δικτυακό της 
χώρο (https://eiopa.europa.eu/) τη 
δεύτερη δέσμη στατιστικών στοιχείων 
της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς 
αναφορικά με το τέταρτο τρίμηνο του 
2016 (Q4), τα οποία παρήχθησαν με 

Δημοσίευση από την 
EIOPA Στατιστικών 
Στοιχείων της  

Ευρωπαϊκής  Ασφαλιστικής Αγοράς

Στις 20 Ιουλίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που αφορούν σε κανόνες επαγγελμα-
τικής δεοντολογίας για τα επενδυτικά 
προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση 
(IBIPs) καθώς και για την εποπτεία 
προϊόντων και διακυβέρνηση (POG) 
στο πλαίσιο της οδηγίας (Ε.Ε) 2016/97 
για τη διανομή ασφαλιστικών προϊό-
ντων (IDD). 
Οι κατ’εξουσιοδότηση πράξεις ανα-
μένεται να δημοσιευθούν, αν δεν 
υπάρξουν αντιρρήσεις από το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, σε 
διάστημα 3 μηνών από την υιοθέτησή 
τους από το Κολέγιο των Επιτρόπων.

Η ΤτΕ υιοθέτησε και δημοσίευσε την 
πράξη 120/11.7.2017 υπό τον ανωτέ-
ρω τίτλο. To πλήρες κείμενό της είναι 
διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.bankofgreece.gr/Pages/
el/Bank/LegalF/committeeacts.aspx
Με την πράξη αυτή η ΤτΕ ρυθμίζει 
θέματα προληπτικής εποπτείας της 
απόκτησης ή αύξησης των ειδικών 
συμμετοχών και ιδίως τον καθορι-
σμό των στοιχείων και πληροφοριών 
που πρέπει η αρχή να λαμβάνει για 
την αξιολόγηση της καταλληλότη-
τας των ιδρυτών ή των υποψηφίων 
αγοραστών  ειδικών συμμετοχών σε 
(αντ)ασφαλιστική επιχείρηση. 
Η πράξη ειδικότερα περιέχει δύο Ερω-
τηματολόγια εκ των οποίων το ένα 
αφορά την περίπτωση που αγοραστής 
/ ιδρυτής ασφαλιστικής επιχείρησης 
είναι φυσικό πρόσωπο, το δε άλλο 
νομικό πρόσωπο. Αμφότερα διαλαμ-
βάνονται στο Παράρτημα που συμπε-
ριλαμβάνεται στην απόφαση. 
Η εφαρμογή της νέας πράξης γίνεται 
σε συνάρτηση με τις Κοινές Κατευ-
θυντήριες Γραμμές της Μεικτής Επι-
τροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών 
Αρχών σχετικά με την προληπτική 
αξιολόγηση της απόκτησης και της 
αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό 
κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπι-
στωτικού τομέα (JC/GL/2016/01). 
Κατά το άρθρο 9 της πράξης, η ισχύς 
της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο 
ΦΕΚ δηλαδή από τις 26.7.2017. 

Οδηγία για τη Διανομή  
Ασφαλιστικών προϊόντων
Α. Δημοσίευση Σχεδίου  
κατ΄Εξουσιοδότηση Πράξεων

Β. Εκτελεστικός Κανονισμός για 
το Τυποποιημένο Ενημερωτικό 
Έντυπο για Ασφαλιστικά Προϊόντα

Προληπτική Αξιολόγηση της 
Απόκτησης και Αύξησης Ειδικών 
Συμμετοχών σε Ασφαλιστική ή 
Αντασφαλιστική Επιχείρηση

βάση τις solo εποπτικές αναφορές.
Όπως και την πρώτη φορά, το δημοσι-
ευμένο υλικό περιέχει σε αθροιστική 
μορφή πληροφορίες ανά χώρα για 
στοιχεία του ισολογισμού, τα ίδια κε-
φάλαια, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, 
τα ασφάλιστρα, τις αποζημιώσεις και 
τα έξοδα.
Οι σχετικές πληροφορίες και οι πίνα-
κες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: https://eiopa.europa.eu/
Pages/Financial-stability-and-crisis-
prevention/Insurance-Statistics.aspx

Στις 11 Αυγούστου 2017 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υιοθέτησε εκτελεστικούς 
κανόνες, με τη μορφή Κανονισμού, 
που αφορούν στο τυποποιημένο 
ενημερωτικό έντυπο με το οποίο θα 
πρέπει να εφοδιάζουν οι παραγωγοί 
προϊόντων ασφάλισης ζημιών τους 
καταναλωτές σύμφωνα με την οδη-
γία ΙDD.
Ο εκτελεστικός Κανονισμός (Ε.Ε) 
2017/1469 τέθηκε σε ισχύ στις 31 
Αυγούστου 2017 και θα εφαρμοστεί  
από τις 23 Φεβρουαρίου 2018. 
Υπενθυμίζεται ότι η Οδηγία ΙDD θα 
πρέπει να ενσωματωθεί στην εθνική 
νομοθεσία των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 23 Φε-
βρουαρίου 2018.



Έργα και ημέρες
της Ε.Α.Ε.Ε.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 
η συνάντηση ασφαλιστών και αντα-
σφαλιστών, που διοργάνωσε η ΕΑΕΕ, 
στην Ύδρα, 20 -22 Σεπτεμβρίου 2017. 
Ασφαλιστές και αντασφαλιστές από 
την Ελλάδα και από πολλές χώρες του 
εξωτερικού επισκέφθηκαν και φέτος 
το ελληνικό νησί, για το ετήσιο, μεγά-
λο γεγονός της ασφαλιστική αγοράς.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Δ. Μαζαράκης, 
άνοιξε το συνέδριο, αναφερόμενος 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η ασφαλιστική αγορά. Υπογράμμισε 
τη συνεισφορά του ασφαλιστικού 
κλάδου στην εθνική οικονομία για το 
2016, (ο οποίος έχει επιστρέψει πε-
ρισσότερα από 2,5 δισ. σε αποζημιώ-
σεις ετησίως, έχει 13 δισ.
υπό διαχείριση κεφάλαια 
σε επενδύσεις και κατέ-
βαλε 500 εκατ. φόρους 
στο ελληνικό κράτος, ενώ 
παράλληλα διατηρεί 
25.000 περίπου άμεσες 
και έμμεσες θέσεις ερ-
γασίας). 
Ο κ. Μαζαράκης τόνι-σε 
μεταξύ άλλων: «Η ασφα-
λιστική αγορά μπορεί  
να συμβάλλει σημαντι-
κά στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας και 
στη δημιουργία πρόσθετης αξίας για 
τους πολίτες, την κοινωνία, και εν τέ-
λει τη χώρα. Τα περιθώρια περαιτέρω 
ανάπτυξής της, ώστε να προσεγγίσει 
τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, 
είναι μεγάλα, και πέρα από τους το-
μείς της υγείας, της σύνταξης, των 
φυσικών καταστροφών αλλά και σε 
καινούριους τομείς, όπως αυτόν που 
αποτελεί ένα από τα μεγάλα θέματα 
του φετινού μας συνεδρίου, δηλαδή 
της κάλυψης του cyber risk». 
Η ενότητα της 21ης Σεπτεμβρίου ήταν 

«Μην οδηγείς όταν πίνεις!» 
Καμπάνια για την πρόληψη 
τροχαίων ατυχημάτων απο ΕΑΕΕ

Cyber Risk και Βελτιστοποίηση 
Κεφαλαίων ήταν τα μεγάλα 
θέματα της 19ης Συνάντησης 
Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών

αφιερωμένη σε ένα νέο σχετικά ασφα-
λιστικό κίνδυνο, το cyber risk. Στο 
θέμα αυτό τοποθετήθηκαν οι κ.κ. �.�. 
Jeanmart, Head of Personal Insurance, 
General Insurance & Macroeconomics, 
Insurance Europe, J. Fidalgo, Regional 
Head of Risk Consulting Liability Cen-
tral & Eastern Europe, Allianz Global 
Corporate Specialty SE και M. �orris,και M. �orris, 
Underwriter, Beazley Insurance, Lloyds 
of London. Την ενότητα συντόνισε ο 
κ. Ε. Μοάτσος, Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Περιουσίας της ΕΑΕΕ και CEO της 
A.X.A. Insurance S.A. 

Οι εισηγητές τόνισαν 
ότι, καθώς ο αριθμός 
των περιπτώσεων κυβερ-
νοεπιθέσεων αυξάνεται 
συνεχώς, οι επιχειρήσεις 
αναζητούν ασφαλιστική 
κάλυψη. Αναφέρθηκαν 
στους τύπους ασφαλι-
στικών προγραμμάτων 
που καλύπτουν το cyber 
risk, στις περιπτώσεις 
που καλύπτονται, αλλά 
και σε συγκεκριμένα 
παραδείγματα. Τέλος, 
τόνισαν το γεγονός ότι 

από ασφαλιστική άποψη, το cyberrisk 
κρύβει σημαντικές προκλήσεις για τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν 
να κάνουν με την ασφαλισιμότητα του 
κινδύνου, τη νομοθεσία για την προ-
στασία προσωπικών δεδομένων κ.ά.
Η ενότητα της επόμενης ημέρας αφο-
ρούσε την αντασφάλιση ως εργαλείο 
για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης 
των κεφαλαίων που απαιτεί το νέο ευ-
ρωπαϊκό, εποπτικό πλαίσιο Solvency 
II. Τις απόψεις τους πάνω στο θέμα 
κατέθεσαν οι κ.κ. J.Brucker, Client 

Μία από τις κύριες αι-
τίες τροχαίων ατυχη-

μάτων είναι η οδήγηση 
μετά την κατανάλωση 

αλκοόλ, γί  αυτό, για 2η 
συνεχή χρονιά, πραγ-
ματοποιήθηκε η πρω-

τότυπη και διαφορετική 
καμπάνια ευαισθητοποίησης της ΕΑΕΕ  
με κύριο μήνυμα «Ακόμα και με ένα 
ποτό, η όρασή σου στο δρόμο μειώ-
νεται επικίνδυνα. Μην οδηγείς όταν 
πίνεις». 
Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η 
ευαισθητοποίηση κυρίως των νέων 
και η αποτροπή τους να οδηγούν κάτω 
από την επήρεια του αλκοόλ. Φέτος,  
η διαφορετική αυτή δράση «ταξίδεψε» 
σε 14 σημεία όπου συχνάζουν νέοι,  
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ  
αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 είχε 

πραγματοποιηθεί σε 12 σημεία, προ-
σεγγίζοντας 35.000 περίπου πολίτες!
Χιλιάδες έντυπα, με κοπτικό ένα τερά-
στιο «ποτήρι» με cocktail, τοποθετή-
θηκαν σε αυτοκίνητα και μηχανές προ-
κειμένου να δημιουργήσουν έκπληξη 
και προβληματισμό σε εκείνους τους 
οδηγούς που μετά τη διασκέδασή 
τους και την κατανάλωση αλκοόλ θα 
αποφασίσουν να οδηγήσουν, παρά τη 
μειωμένη όραση που έχουν εξαιτίας 
του αλκοόλ. 
Η Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων και 
η ανάδειξη της οδικής ασφάλειας είναι 
προτεραιότητα για την ΕΑΕΕ, η οποία 
έχει πραγματοποιήσει και συνεχίζει 
να σχεδιάζει σημαντικές κοινωνικές 
πρωτοβουλίες, με αποδέκτες όλους 
τους Έλληνες πολίτες, συμβάλλοντας 
με αυτόν τον τρόπο στον περιορισμό 
των τροχαίων ατυχημάτων και των 
τραγικών συνεπειών τους.
Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΑΕΕ, παράλλη-
λα με το θεσμικό της έργο, επιλέγει 
να απευθυνθεί και να μιλήσει άμεσα 
και πρωτότυπα στους νέους, προσεγ-
γίζοντας ένα τόσο σημαντικό θέμα 
όπως είναι η οδήγηση κάτω από την 
επήρεια του αλκοόλ, με έναν απλό 
αλλά θετικό τρόπο, χωρίς να θέλει να 
φοβίσει και τρομάξει.
Την πρωτοβουλία στήριξαν εταιρίες - 
μέλη της ΕΑΕΕ. 
Συγκεκριμένα: 
Χορηγοί οι εταιρίες: ERGO,  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, I�TERAMERICA� 
και ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ. 
Υποστηρικτές οι εταιρίες: AIG, 
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, 
GE�ERALI HELLAS, HD I�SURA�CE, 
MAPFRE ASISTE�CIA, MO�DIAL 
ASSISTA�CE και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ.

Manager Greece, Cyprus & Turkey, P. 
Reindl, Client Executive, Munich Re, 
St. Sperlich, Senior Underwriter & VP, 
Hannover Re και Β. Κωστάκη, CFO, 
Groupama Insurance. Συντονίστρια 
ήταν η κ. Φ. Μιχάλη, Πρόεδρος της 
Επιτρ. Δημοσίων Σχέσεων και Επικοι-
νωνίας της ΕΑΕΕ και CEO της Allianz 
Hellas S.A.
Στην ενότητα αυτή αναφέρθηκαν 
συγκεκριμένες στρατηγικές που επι-
τρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρίες 
να κάνουν τη βέλτιστη διαχείριση των 
απαιτούμενων κεφαλαίων, εστιάζο-
ντας στα οφέλη που μπορεί να φέρει 
η αντασφάλιση, τόσο από ποσοτική 
όσο και από ποιοτική άποψη.
Χορηγοί της 19ης Συνάντησης Ασφα-
λιστών και Αντασφαλιστών στην Ύδρα 
ήταν η AO�BE�FIELD, η CARPE�TER 
TUR�ER, η EUROLIFE ERB I�SURA�CE 
GROUP, η MATRIX Brokerat Lloyd’s, 
η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και η 
CARGLASS.

Οδηγία για τη Διανομή  
Ασφαλιστικών προϊόντων
Α. Δημοσίευση Σχεδίου  
κατ΄Εξουσιοδότηση Πράξεων
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Οι ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν ένα από τους μεγαλύτερους τομείς δραστηριο-
ποίησης της Ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα όπου συμμετέχουν 23 ασφαλι-
στικές επιχειρήσεις με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 1,9 δισ. € (σύμφωνα 
με τα ολοκληρωμένα στοιχεία του 2016). Επιπροσθέτως, παραγωγή ασφαλί-
στρων ύψους 215 εκατ. € καταγράφηκε το 2016 στις ασφαλίσεις ατυχημάτων 
και ασθενειών.
Από την έρευνα της ΕΑΕΕ μεταξύ των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Μελών της, 
προέκυψε ότι από το σύνολο της παραγωγής των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, 
ποσό 1,5 δισ. € αφορούσε σε ατομικές ασφαλίσεις και 0,5 δισ. € σε ομαδικές 
ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις, ενισχύθηκε κατά πολύ η αναλογία των 
παραδοσιακών ασφαλίσεων Ζωής ως προς το σύνολο, ενώ στις ομαδικές ασφα-
λίσεις αυξήθηκε κατά πολύ η συμμετοχή των ομαδικών συνταξιοδοτικών προ-
γραμμάτων.

Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις  έφτασαν το 1,7 δισ. €, εκ των οποίων 1,3 δισ. € 
αντιστοιχούσαν σε ατομικές ασφαλίσεις και 388 εκατ. € σε ομαδικές ασφαλίσεις. 
Στις ατομικές ασφαλίσεις, η αναλογία των αποζημιώσεων μεταξύ των καλύψεων 
έμεινε σχεδόν σταθερή σε σχέση με το 2015 ενώ στις ομαδικές ασφαλίσεις ενι-
σχύθηκε η συμμετοχή των αποζημιώσεων των ασφαλίσεων δανειοληπτών.
Στις ατομικές ασφαλίσεις, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συ-
νεργασίας και η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) είναι τα δύο κανά-
λια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο τόσο στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας 
όσο και στις ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις. Η αναλογία της συ-
νεργασίας με τις τράπεζες (bancassurance) ενισχύθηκε σε σχέση με το 2015.
Αντιστοίχως, στις ομαδικές ασφαλίσεις, ο κύριος όγκος εργασιών προέρχεται 
από τις άμεσες πωλήσεις. Παρόμοια ήταν η εικόνα και κατά το 2015.
Στην Ευρωπαϊκή αγορά ασφαλίσεωνΖωής, η παραγωγή ασφαλίστρων έφτασε τα 
733 δισ. € το 2015, αυξημένη κατά 1,5% σε σχέση με το 2014, ενώ η παραγωγή 
ασφαλίσεων υγείας έφθασε τα 127 δισ. € (+3,5%). Το μέσο κατά κεφαλήν ασφά-
λιστρο έφθασε στα 1.227 € το 2015 και είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί 
από το 2008. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις Ζωής έμειναν σχετικά σταθερές στα 
640 δισ. € το 2015. Αντιστοίχως, οι αποζημιώσεις των ασφαλίσεων Υγείας αυξή-
θηκαν κατά 4,4% έναντι του 2014, φθάνοντας τα 103 δισ. €.
Το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ:
http://www.eaee.gr/cms/sites/default/files/oikmel-life2016gr.pdf

Ασφαλίσεις Ζωής

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 
του Κλάδου Αστικής Ευθύνης για το 
2016 εκτιμάται σε € 77,9 εκ. ,σύμφω-
να με μελέτη που πραγματοποίησε η 
ΕΑΕΕ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 
-0,9% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος.
Ως προς την κατανομή των ασφαλιστή-
ριων συμβολαίων Αστικής Ευθύνης, 
το 48,1% αφορούσε γενική αστική ευ-
θύνη, το 34,3% επαγγελματική αστική 
ευθύνη, το 14,4 % εργοδοτική ευθύνη 
και το 3,2% λοιπές καλύψεις.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της 
μελέτης, ο κ. G. Zorgno, Πρόεδρος 
της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & 
Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ 
ανέφερε: 
«Παρά το γεγονός ότι το 2016 ήταν 
μία δύσκολη χρονιά για την ελληνική 
οικονομία, ο κλάδος Αστικής Ευθύνης 
συνέχισε την σταθερή πορεία των 
τελευταίων ετών με οριακές διακυ-
μάνσεις από έτος σε έτος. Συνεχίζουμε 
να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες 
των ασφαλισμένων μας στηρίζοντας 
την επιχειρηματικότητα και την επαγ-
γελματική τους δραστηριότητα δημι-
ουργώντας νέα καινοτόμα προϊόντα 
και καλύψεις. Παράλληλα η επιτροπή 
αστικής ευθύνης της ΕΑΕΕ υλοποιεί 
ένα εκτεταμένο πρόγραμμα απευθεί-
ας ενημέρωσης των καταναλωτών σε 
συνεργασία με επιμελητήρια, θεσμι-
κούς φορείς, επαγγελματικές και  κα-
ταναλωτικές ομάδες».
Πρόσβαση στη μελέτη της ΕΑΕΕ: 
http://www.eaee.gr/sites/default/
files/oikmel-GeneraLCivilLiability2016
gr.pdf

Μελέτη Αστικής Ευθύνης 2016

Η πορεία της ασφαλιστικής αγοράς το 
α’ εξάμηνο του 2017, καταγράφει αύ-
ξηση 1,2% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα της περσινής χρονιάς.
Αναλυτικά, η εξέλιξη της παραγωγής 
ασφαλίστρων, όπως αποτυπώνεται 
στα αποτελέσματα 50 ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων - μελών της ΕΑΕΕ, που 
αντιπροσωπεύουν το 97,2% περίπου 
της συνολικής παραγωγής, για το α΄ 
εξάμηνο του 2017 έχει ως εξής:
• Οι ασφαλίσεις Ζωής παρουσιάζουν 
συνολική αύξηση 1,3% σε σχέση με το 
αντίστοιχο περσινό διάστημα.
• Οι ασφαλίσεις Ζημιών σημειώνουν 
αύξηση 1% για το ίδιο διάστημα πα-
ρουσιάζοντας μικτή εικόνα. Στο θετικό 
πρόσημο συνεισέφερε ο περιορισμός 
του φαινομένου των ανασφάλιστων 
οχημάτων που παρατηρείται από τον 
Ιούνιο. 
Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Δημήτρης 
Μαζαράκης σχολίασε: 
«Η πρόσβαση σε επαρκείς υπηρεσίες 
υγείας και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς 
διαβίωσης στο μέλλον αποτελούν 
πρωταρχικές ανάγκες των πολιτών 
στην Ελλάδα του σήμερα. Η τάση αυτή 
βλέπουμε να αποτυπώνεται σταδιακά 
με την αύξηση της ζήτησης προγραμ-
μάτων υγείας, ομαδικών συνταξιοδο-
τικών και επενδυτικών. Ως κλάδος δια-
τηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία και 
συναισθανόμαστε τη βαρύτητα του 
ρόλου που μας αναλογεί. Συνεχίζουμε 
να εργαζόμαστε για την δημιουργία 
σύγχρονων και εξατομικευμένων λύ-
σεων και την παροχή υπηρεσιών υψη-
λής ποιότητας σε ολοένα  καλύτερη 
σχέση κόστους / παροχής.  Η Ιδιωτική 
Ασφάλιση στηρίζει και θα στηρίζει την 
αξιοπρέπεια του Έλληνα.»
Πρόσβαση στη μελέτη της ΕΑΕΕ : 
http://www.eaee.gr/cms/
sites/default/files/oikmel-
premium6months2017gr.pdf

Η Ιδιωτική Ασφάλιση 
Στηρίζει και θα Στηρίζει την 
Αξιοπρέπεια του Έλληνα


