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Η 
υιοθέτηση του Solvency II, η αύξηση των κανόνων προστασίας του καταναλωτή, η προστασία των προσω-
πικών δεδοµένων, ο σχεδιασµός νέων συνταξιοδοτικών προϊόντων, η επανεξέταση του θεσµού της διαµε-
σολάβησης, το bancassurance, οι direct sales, η υιοθέτηση πελατοκεντρικών προϊόντων σε όλες τις µορφές 
διαµεσολάβησης, η διαχείριση των social media και η καινοτοµία αποτελούν τις κύριες τάσεις της ασφαλι-
στικής αγοράς. Μιας αγοράς που παραµένει τεράστιος παράγοντας ανάπτυξης, παρά τις αντικειµενικά δυ-
σµενείς συνθήκες, απαιτεί ωστόσο για την περαιτέρω διείσδυσή της στη χώρα µας ωρίµανση και απόκτηση 

ασφαλιστικής συνείδησης, ώστε να προσεγγίσουµε τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Τα καίρια ζητήµατα που επίσης καλείται να αντιµετωπίσει η ασφαλιστική αγορά εν ευθέτω χρόνο είναι η διαφύλαξη χαρτο-

φυλακίου, η συντήρηση και διατήρηση πελατών, η βελτίωση τιµολογιακού µοντέλου επιχειρήσεων, η βελτίωση του δείκτη ζη-
µιών και εξόδων προς ασφάλιση, η επαναξιολόγηση του ρίσκου, προκλήσεις που απορρέουν από το νέο εποπτικό πλαίσιο, και 
σαφώς η βελτίωση του επιχειρηµατικού µοντέλου, καθώς µειώνονται σηµαντικά τα έσοδα από επενδύσεις.

Σε αυτό το διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, το οποίο ακολουθεί νοµοτελειακά την εικόνα της οικονοµίας τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και παγκόσµια, ζητούµενο του συνόλου της αγοράς είναι η διαµόρφωση ασφαλιστικής κουλτούρας. Η κατανόηση δη-
λαδή της ανάγκης ύπαρξης αλλά και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες σε ιδιώ-
τες και επιχειρήσεις.

Είναι δεδοµένο ότι σύγχρονες και αναπτυγµένες κοινωνίες δεν νοούνται χωρίς ασφαλιστική προστασία. Μια προστασία η 
οποία σκιαγραφεί ουσιαστικά και τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης αλλά και τον ορισµό αυτής ως θεσµού πλέον, ο οποίος πρέ-
πει να συµβάλει στη διατήρηση συνθηκών σταθερότητας και συνέχειας στις επαγγελµατικές, επιχειρηµατικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες, προστατεύοντας από κινδύνους, ζηµιές και απώλειες.

Η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί λύση και επιλογή για την προστασία ιδιωτών και επιχειρήσεων ιδιαίτερα σήµερα, που οι κίν-
δυνοι που απειλούν τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελµατίες αλλά και κάθε πολίτη έχουν πολλαπλασιαστεί λόγω της 
αλλαγής των συνθηκών διαβίωσης.

Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης καλείται να «αναµετρηθεί» µε την εφαρµογή του νέου εποπτικού πλαισίου της Φερεγγυ-
ότητας ΙΙ, να µετρήσει τις δυνάµεις του και να χαράξει στρατηγική, δηµιουργώντας τα θεµέλια για ενδεχόµενη µελλοντική ανά-
πτυξη, η οποία είναι επιβεβληµένη, καθώς η συµβολή της ασφαλιστικής βιοµηχανίας στην οικονοµία, στην ανταγωνιστικότητα 
και στην ανάπτυξη κάθε εξελιγµένης οικονοµικά χώρας είναι αναµφισβήτητη. Η υψηλή συµµετοχή της στο εθνικό ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν, καθώς και το µεγάλο ύψος των ασφαλίστρων που αναλογούν σε κάθε πολίτη, αποτελούν αδιάσειστους δείκτες 
οικονοµικής ευρωστίας κάθε προηγµένης κοινωνίας.

Έτσι, για να µιλήσουν οι αριθµοί, αρκεί να αναφέρουµε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα προσφέρουν πάνω από 
20.000 θέσεις εργασίας, καταβάλλουν αποζηµιώσεις που προσεγγίζουν, µε βάση στοιχεία µέχρι το 2013, τα 3 δισ. ευρώ ετησίως, 
επενδύουν τα αποθεµατικά τους σε επενδύσεις που φτάνουν τα 11 δισ. ευρώ και εισφέρουν σε άµεσους και έµµεσους φόρους 
περί τα 500 εκατ. ευρώ ετησίως. Τέλος, η συµβολή της ασφαλιστικής βιοµηχανίας αποτελεί το 2,7% του ΑΕΠ και οι επενδύσεις 
στον κλάδο το 5,7% επί του ΑΕΠ.
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Εν αναμονή μεγάλων deals 
στις ασφαλιστικές ελέω τραπεζών

Σ
ε φάση αναδιαμόρφωσης και με-
τοχικών ανακατατάξεων βρίσκεται 
την τελευταία περίοδο ο κλάδος 
των ασφαλιστικών εταιρειών, με 
πρωταγωνίστριες της θυγατρικές 
των τραπεζών, οι οποίες πρόκει-

ται να αλλάξουν χέρια ως αποτέλεσμα των δεσμεύ-
σεων των τραπεζικών ομίλων στο πλαίσιο των ανα-
διαρθρώσεών τους. Οι αλλαγές στον κλάδο φαίνε-
ται ότι, σε συνδυασμό με τις μεγάλες προκλήσεις 
της Φερεγγυότητας ΙΙ, της εισόδου νέων τεχνολο-
γιών, αλλά και των αυξημένων απαιτήσεων από την 
πελατειακή τους βάση, διαμορφώνουν ιδιαίτερες 
συνθήκες, οι οποίες αναμένεται να εξομαλυνθούν 
το νωρίτερο στο τέλος του τρέχοντος έτους, εφό-
σον έχουν ολοκληρωθεί κάποια deals.

Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς 
της Eurolife από τη Fairfax, πλέον ο εγχώριος α-
σφαλιστικός κλάδος αναμένει δύο πολύ σημαντικά 
deals μέσα στους επόμενους μήνες: την πώληση της 
Εθνικής Ασφαλιστικής και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής.

Την ίδια ώρα τα κεφαλαιακά κριτήρια που θέτει 
η εφαρμογή του Solvency II ενδέχεται να ενεργο-
ποιήσουν έναν νέο γύρο consolidation στον κλάδο 
από μικρότερες εταιρείες, διαδικασία η οποία χρει-
άζεται ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της, αν 
ληφθεί υπ’ όψιν η περίπτωση της International 
Life ως παράδειγμα. Τέλος, μονόδρομο φαίνεται 
να αποτελεί η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα μελλοντικά, παρά τις όποιες δυσκολίες εντο-
πίζονται αυτή τη στιγμή.

Η περίπτωση της Eurolife, στην οποία η Fairfax 
Financial Holdings του Prem Watsa απέκτησε το 
80% της συμμετοχής της Eurobank Ergasias, ένα-
ντι 316 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ η Eurobank θα 
διατηρήσει το υπόλοιπο 20%, αποτελεί την πρώτη 
από τις μεγάλες πωλήσεις στον κλάδο. Η συμφωνία 
περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ζωής 
και γενικών ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα 
και στη Ρουμανία, τη θυγατρική μεσιτείας ασφαλί-
σεων της Eurolife στην Ελλάδα και τις συμβάσεις 
τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance agreements) 
μεταξύ θυγατρικών της Eurolife, της Eurobank και 
θυγατρικών της αναφορικά με την αποκλειστική 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα 
και στη Ρουμανία μέσω του δικτύου πωλήσεων 
της Eurobank. Η είσοδος της καναδικής εταιρείας 
συμμετοχών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά ε-
νισχύει το προφίλ του κλάδου, καθώς αυτή επεν-
δύει σημαντικά κεφάλαια σε ασφαλιστικές και α-
ντασφαλιστικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο 
και έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι με την έγκριση από την Κομι-
σιόν ολοκληρώνεται και τυπικά η μεταβίβαση του 
80% της Eurolife στη Fairfax. Ωστόσο, στη χρηματο-
δότηση συμμετέχει πλέον και η εδρεύουσα στο Λου-
ξεμβούργο εταιρεία συμμετοχών OPG, θυγατρική 
του καναδικού συνταξιοδοτικού ταμείου OMERS. 
Η OMERS θα αποκτήσει το 40% της Eurolife, πο-
σοστό που θα επαναγοράσει η Fairfax μέσα στην 
επόμενη πενταετία. Το καναδικό ταμείο OMERS 
διαχειρίζεται ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο που α-

Μετοχικές 
αλλαγές που 
προσδιορίζονται από 
την αναδιάρθρωση 
των τραπεζών κρύβει 
το άμεσο μέλλον 
για τις ασφαλιστικές 
θυγατρικές αυτών, 
ενώ νέος γύρος 
consolidation 
αναμένεται από 
μικρότερες εταιρείες.

στούν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, αλλά και 
να μη δεχτεί νέο πλήγμα αναξιοπιστίας η ασφαλι-
στική αγορά με ένα ακόμη λουκέτο σε εταιρεία.

Η συμφωνία, με βάση πληροφορίες της αγοράς, 
προβλέπει τη μεταφορά των συμβολαίων ζωής και 
υγείας, οι κάτοχοι των οποίων θα συνεχίσουν την 
ασφάλισή τους στην Εθνική Ασφαλιστική. Για την 
κάλυψη του ελλείμματος στα συγκεκριμένα συμβό-
λαια στην Εθνική θα μεταβιβαστούν και περιουσι-
ακά στοιχεία της International Life, αξίας περίπου 
22 εκατ. ευρώ. Η πρόταση του διαχειριστή προς 
τους κατόχους ατομικών αποταμιευτικών συμβο-
λαίων και ομαδικών αποταμιευτικών συμβολαίων, 
όσους δηλαδή δεν καλύπτονται από τη συμφωνία 
με την Εθνική Ασφαλιστική, θα προβλέπει την α-
ποζημίωσή τους από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο είναι ο φορέας που 
αποζημιώνει τους ασφαλισμένους των εταιρειών 
ζωής που κλείνουν και η κάλυψη που παρέχει φτά-
νει μέχρι το όριο των 30.000 ευρώ για τα αποταμι-
ευτικά συμβόλαια. Σύμφωνα με τον διαχειριστή της 
International Life, το όριο της κάλυψης που παρέ-
χει το Εγγυητικό διασφαλίζει τη συντριπτική πλει-
οψηφία αυτών των ασφαλισμένων, οι οποίοι εκτιμά-
ται ότι δεν θα χάσουν το κεφάλαιο που έχουν απο-
ταμιεύσει, με εξαίρεση λίγα συμβόλαια που έχουν 
μεγαλύτερη αξία εξαγοράς. Εξαίρεση, τέλος, απο-
τελούν τα ομαδικά νοσοκομειακά συμβόλαια, τα 
οποία δεν καλύπτονται από το Εγγυητικό Κεφά-
λαιο. Αυτοί οι ασφαλισμένοι θα υποχρεωθούν να 
ασφαλιστούν σε άλλη εταιρεία, ενώ σε ό,τι αφορά 
τις αποζημιώσεις τους για περιστατικά που ήδη 
έχουν συμβεί, θα επιδιωχθεί να εξοφληθούν από 
ρευστά διαθέσιμα.

Σημειώνεται ότι στην παραπάνω εξέλιξη οδή-
γησε το γεγονός ότι στις αρχές Ιουνίου η ΤτΕ προσ-
διόρισε στα 20,7 εκατ. ευρώ το έλλειμμα με βάση 
το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας της α-
σφαλιστικής εταιρείας International Life ΑΕΓΑ, 
δίνοντας διορία για την κάλυψή του έως τις 30 Αυ-
γούστου. Η εποπτική αρχή έκρινε ότι η αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί 
πρόσφατα από τη γενική συνέλευση της εταιρείας, 
ύψους 10 εκατ. ευρώ, δεν είναι αρκετή για την κά-
λυψη του ελλείμματος, που προσδιορίστηκε σε δι-
πλάσια επίπεδα. Η διαφορά υπολογίστηκε με βάση 
τους νέους κανόνες για τη φερεγγυότητα των ασφα-
λιστικών εταιρειών που τέθηκαν σε ισχύ από την 
αρχή του χρόνου και επιβάλλουν, εκτός από την 
κάλυψη του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότη-
τας, την κάλυψη πρόσθετου περιθωρίου.

Στα μέτρα που αποφάσισε η ΤτΕ συγκαταλέ-
γεται επίσης η διατήρηση του κ. Περιστέρη ως δι-
αχειριστή, ο οποίος θα παρακολουθεί την τήρηση 
των περιοριστικών μέτρων και θα ενημερώνει την 
εποπτική αρχή. Μεταξύ των περιοριστικών μέτρων 
είναι η αναστολή πληρωμών, η περιστολή των ανα-
λαμβανόμενων κινδύνων, καθώς και η υποβολή από 
το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενός ρεαλι-
στικού προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης μέχρι 
τα τέλη Ιουλίου. Σημειώνεται ότι η International 
Life ΑΕΓΑ είναι θυγατρική της International Life 
ΑΕΑΖ (ασφαλιστική εταιρεία ζωής), στην οποία 
έχει τοποθετηθεί επίσης διαχειριστής, που έχει α-
ναλάβει την πώληση του χαρτοφυλακίου ζωής και 
υγείας της εταιρείας. Ο διορισμός διαχειριστή κρί-
θηκε αναγκαίος μετά τη διαπίστωση ότι η εταιρεία 
δεν διαθέτει ούτε το απαιτούμενο περιθώριο φε-
ρεγγυότητας ούτε το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο.
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παρτίζεται από μετοχές, ομόλογα, ακίνητα, ιδιωτι-
κές συμμετοχές και επενδύσεις σε έργα υποδομής. 
Η Eurobank θα διατηρήσει το 20% της ασφαλιστι-
κής, στοχεύοντας στη συνεργασία των δύο πλευ-
ρών σε επίπεδο διανομής προϊόντων στην Ελλάδα 
και στη Ρουμανία.

Η περίπτωση της Εθνικής 
Ασφαλιστικής
Η Εθνική Τράπεζα έχει δεσμευτεί να διαθέσει το 
75% της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας στην 
Ελλάδα μέσα στο 2016, όμως οι λεπτομέρειες της 
στρατηγικής που θα ακολουθήσει θα εξαρτηθούν 
από μια σειρά παραγόντων. Είναι επίσης πιθανό 
να μετατεθεί χρονικά η πώλησή της κατά λίγους 
μήνες, δεδομένων των καθυστερήσεων στην αξι-
ολόγηση. Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής 
αναμένεται να ολοκληρωθεί με πολλά επεισόδια, 
καθώς η ιστορική εταιρεία εκτός από το μέγεθός 
της έχει και πολύ μακρά πορεία και οι μνηστήρες 
γι’ αυτήν αναμένεται να είναι πολλοί και ιδιαίτερα 
ισχυροί χρηματοοικονομικά.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική και η ERGO
Παράλληλα, επανέρχονται στο προσκήνιο οι συζη-
τήσεις για την ΑΤΕ Ασφαλιστική με τη γερμανική 
ERGO, σχεδόν δύο χρόνια από τον Αύγουστο του 
2014, όταν υπογράφηκε προσύμφωνο μεταξύ της 
Τράπεζας Πειραιώς και της ERGO. Η Πειραιώς 
έχει δεσμευτεί, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδι-
άρθρωσης, να προχωρήσει στην πώληση της ΑΤΕ 
Ασφαλιστικής και έχει θέσει ως στόχο την απο-
δέσμευση της θυγατρικής της μέχρι το τέλος του 
2016. Σημειώνεται ότι η ΑΤΕ Ασφαλιστική εμφά-
νισε κέρδη προ φόρων ύψους 21,7 εκατ. ευρώ το 
2015, έναντι 19,9 εκατ. ευρώ το 2014, με τη συνο-
λική παραγωγή ασφαλίστρων να διαμορφώνεται 
στα 124,7 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία κατέβαλε ασφα-
λιστικές αποζημιώσεις της τάξης των 79 εκατ. ευρώ 
και ενίσχυσε τα κεφάλαιά της, καλύπτοντας τις α-
παιτήσεις του Solvency II.

Η International Life
Στην Εθνική Ασφαλιστική μεταφέρονται 15.500 
συμβόλαια ασφαλισμένων της International Life, 
που έχουν καλύψεις ζωής και υγείας, μετά την από-
φαση που πήρε το διοικητικό συμβούλιο της Εθνι-
κής Ασφαλιστικής να αναλάβει το εν λόγω χαρτο-
φυλάκιο. Η προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής 
δεν καλύπτει τα ατομικά συνταξιοδοτικά συμβό-
λαια, που υπολογίζονται σε περίπου 6.000, ούτε 
τα ομαδικά προγράμματα που είχε η International 
Life, στα οποία οι ασφαλισμένοι ενδέχεται να ξε-
περνούν ακόμη και τους 10.000.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της διαδικασίας 
μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής που ανέλαβε 
να ολοκληρώσει ο διαχειριστής κ. Ιωάννης Περιστέ-
ρης, που είχε τοποθετηθεί στην International Life 
από την Τράπεζα της Ελλάδος μετά την αδυναμία 
της εταιρείας να καλύψει το έλλειμμα στο περιθώ-
ριο φερεγγυότητας. Η μεταβίβαση του χαρτοφυλα-
κίου υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να διασφαλι-
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Με όχηµα την τεχνολογία 
η ανάπτυξη 

των ασφαλιστικών εταιρειών

Η 
επένδυση στην τεχνολογία 
αποτελεί µονόδροµο για να 
αντιµετωπιστούν οι προκλή-
σεις των ζηµιών του µέλλο-
ντος και οι ασφαλισµένοι να 
απολαµβάνουν υπηρεσίες υ-

ψηλής ποιότητας. Με δεδοµένο ότι το περιβάλλον 
όπου δραστηριοποιούνται πλέον οι επιχειρήσεις µε-
ταβάλλεται µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς, από αυτή την κα-
τάσταση δεν θα µπορούσε να εξαιρεθεί ο ασφαλιστι-
κός κλάδος, στον οποίο οι ανταγωνιστικές δυνάµεις 
που αναπτύσσονται µεταξύ των ασφαλιστικών εται-
ρειών είναι τεράστιες και πολλές φορές εξοντωτικές.

Βασικό ρόλο στη ραγδαία ανάπτυξη του ανταγω-
νισµού µεταξύ των επιχειρήσεων παίζει η τεχνολο-
γία, αφού µε βάση την προοδευτική της µεταβλη-
τότητα θα πρέπει οι οργανισµοί να επιδεικνύουν 
τη δέουσα προσαρµοστικότητα προκειµένου να ε-
ξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.

Η στροφή των καταναλωτών στη χρήση έξυπνων 
συσκευών αλλά και ο τρόπος ζωής, που απαιτεί ε-
ξοικονόµηση χρόνου και επίλυση προβληµάτων µε 
µεγάλες ταχύτητες, δηµιουργούν την ανάγκη για τις 
ασφαλιστικές εταιρείες να προχωρήσουν µπροστά 
από το µέλλον, το οποίο δεν έρχεται αλλά είναι ήδη 
εδώ και δεν σταµατά.

Τι λέει η Google
Στο πλαίσιο αυτό, η Google UK εκτιµά ότι θα υπάρ-
ξει διεύρυνση της στροφής των καταναλωτών προς 
τις επιλογές ασφαλιστικών προϊόντων και ειδικά α-
σφάλισης αυτοκινήτου τα επόµενα χρόνια. Η εται-
ρεία εκτιµά ότι ένας στους τρεις υποψήφιους κατα-
ναλωτές θα ασφαλίζεται µέσω διαδικτύου έχοντας 
«σερφάρει» µόλις µία ώρα στους εταιρικούς ιστοτό-
πους. Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί εξαιτίας της µε-
γάλης διείσδυσης της φιλικής διαδικτυακής τεχνο-
λογίας σε ολοένα µεγαλύτερους πληθυσµούς, αλλά 
και λόγω του γεγονότος ότι οι 50άρηδες και 60άρη-
δες της επόµενης δεκαετίας θα είναι επαρκώς ενη-

Ευκαιρία για 
ανανέωση αλλά 
και µείωση κόστους 
αποτελεί για την 
ασφαλιστική αγορά 
η τεχνολογία και οι 
λύσεις αυτής για νέες 
υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέµενης αξίας.

σφαλιστικές εταιρείες είναι περισσότερο διατεθει-
µένες να συνεργαστούν µε τις start-ups σε σχέση µε 
τους τραπεζικούς οµίλους: Το 70% των επενδύσεων 
σε start-ups στον κλάδο αφορά κοινοπραξίες που ε-
πιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση των «εµπλεκόµε-
νων» ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ µόνο το 30% των 
επενδύσεων κατευθύνεται σε start-ups «ταραξίες» 
(disruptive start-ups) που ανταγωνίζονται ευθέως 
τις ασφαλιστικές. «Οι ασφαλιστικές συνεργάζονται 
περισσότερο µε τις start-ups γιατί δεν τις θεωρούν 
απειλή για το επιχειρηµατικό τους µοντέλο» ανα-
φέρει η Accenture.

Από τη µελέτη «Insurtech Investment Trends» 
προέκυψε επίσης ότι:
• Μέσω των καινοτόµων προσεγγίσεων των fintechs 
οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την ευκαιρία να α-
ναµορφώσουν την πελατειακή εµπειρία µε τρόπο ε-
πωφελή για τον πελάτη, χωρίς να χρειαστεί να αλλά-
ξουν εκ βάθρων τις εσωτερικές τους δοµές.
• Το 2015 οι καινοτόµες εφαρµογές στον κλάδο γε-
νικών ασφαλειών απορρόφησαν το 80% της σχετι-
κής χρηµατοδότησης, µε την αυτοµατοποίηση να βρί-
σκεται στην «καρδιά» των περισσότερων συµφωνιών. 
Για παράδειγµα, ολοένα και περισσότερες εταιρείες 
χρησιµοποιούν ροµπότ για παροχή πληροφοριών.
• Οι νέες τεχνολογίες, όπως οι συσκευές που µπο-
ρούν να φορεθούν (wearables) και οι διασυνδεδε-
µένες συσκευές, µπορούν να βοηθήσουν τις ασφαλι-
στικές εταιρείες να δηµιουργήσουν νέα µοντέλα που 
θα καθορίζουν ποιους τύπους προϊόντων και υπηρε-
σιών θέλουν και χρειάζονται οι πελάτες τους και στη 
συνέχεια να τους τα παρέχουν σε πραγµατικό χρόνο.
• Το Internet of Things, τα Big Data, τα ψηφιακά 
κανάλια και η τεχνητή νοηµοσύνη παρέχουν µια ευ-
ρύτερη γκάµα στοιχείων και µια πιο ολιστική προ-
σέγγιση του πελάτη, διευκολύνοντας τις ασφαλι-
στικές να αναπτύξουν εξατοµικευµένα προϊόντα µε 
προσωπική τιµολόγηση.

Ως αποτέλεσµα των τάσεων αυτών, η Accenture 
αναµένει εκρηκτική αύξηση των επενδύσεων υψη-
λής τεχνολογίας στον ασφαλιστικό κλάδο (insurtech) 
τα επόµενα χρόνια.

Η λύση του Internet of Things
Tο ευρέως διαδεδοµένο Internet of Things (Ίντερ-
νετ των Πραγµάτων) µπορεί να αποτελέσει για τις α-
σφαλιστικές εταιρείες το κλειδί για τη µετάβαση στην 
επόµενη µέρα. Αυτό έχει ως στόχο τη δηµιουργία 
δικτύου συσκευών οι οποίες µεταδίδουν και χρησι-
µοποιούν δεδοµένα για την παροχή υπηρεσιών σε 
πρόσωπα, εταιρείες αλλά και σε ευρύτερα σύνολα 
χρηστών και χρησιµοποιείται ευρύτατα σε φορητές 
συσκευές τεχνολογίας, όπως κινητά τηλέφωνα και 
tablets, αλλά και στην αυτοκινητοβιοµηχανία µέσω 
της τηλεµατικής. Μέσω αυτού µπορούν να επιτευ-
χθούν παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους ασφα-
λισµένους, ανάπτυξη καλύτερων τιµολογιακών πο-
λιτικών στα ασφάλιστρα και µείωση του αναλαµβα-
νόµενου κινδύνου.

Αναµφίβολα, οι νέες τάσεις στην αγορά, σε συν-
δυασµό µε τις τεχνολογικές µεταβολές, επιτρέπουν 
να µιλάµε για µια «τεχνολογική επανάσταση», που 
δηµιουργεί αναδυόµενους κινδύνους αλλά και ευ-
καιρίες. Η ασφαλιστική αγορά οφείλει να προσφέ-
ρει βέλτιστες επιλογές, µε σκοπό να περιορίσει τους 
επερχόµενους κινδύνους και να διευκολύνει τις επι-
χειρήσεις να επενδύσουν και να επεκταθούν σε νέες 
αγορές, δίνοντας παράλληλα στους ασφαλισµένους 
υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας.
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µερωµένοι τεχνολογικά για τις διαδικτυακές αγο-
ρές, ενώ το ίδιο και σε µεγαλύτερο βαθµό θα ισχύει 
για τις µικρότερες ηλικίες.

Αυτός είναι και ο λόγος που όλο και περισσό-
τερες ασφαλιστικές εταιρείες διεθνώς επενδύουν 
σε αυτά τα δίκτυα διανοµής, µε πρωτοπόρους βέ-
βαια τις ισχυρές εταιρείες της Ευρώπης, όπως είναι 
η Allianz, η AXA και η Generali. Σηµαντική αύξηση 
των διαδικτυακών πωλήσεων ασφαλειών παρατηρεί-
ται στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, όπου το 
ανθρώπινο ασφαλιστικό δίκτυο έχει ιδιαίτερα χα-
µηλά ποσοστά, εν αντιθέσει µε τη Νότια Ευρώπη, 
όπου το ανθρώπινο δίκτυο αποτελεί το βασικό κα-
νάλι προώθησης των προϊόντων των ασφαλιστικών 
εταιρειών. Η διαδικτυακή ασφάλιση απαιτεί απλά 
και εύκολα κατανοητά προϊόντα, αλλά και κανάλια 
υποδοχής ερωτήσεων και υποστήριξης αιτηµάτων.

Νεοφυείς επιχειρήσεις 
στον ασφαλιστικό κλάδο
Σηµαντικό στοιχείο για την παγκόσµια τάση που µε 
ταχείς ρυθµούς µεταλαµπαδεύεται και στην Ελλάδα 
δίνει η τελευταία µελέτη της Accenture, σύµφωνα 
µε την οποία οι επενδύσεις στις νεοφυείς εταιρείες 
υψηλής τεχνολογίας (start-ups) που δραστηριοποι-
ούνται στον ασφαλιστικό κλάδο σηµείωσαν αύξηση 
237%, µε το ποσό να διαµορφώνεται στα 2,6 δισ. 
δολάρια, από 800 εκατ. δολάρια το 2014. Την ίδια 
στιγµή ο αριθµός των fintech συµφωνιών στις ασφά-
λειες τετραπλασιάστηκε από το 2011.

Η µελέτη της Accenture έδειξε ότι η εξοικονό-
µηση δαπανών και η ενίσχυση της αποδοτικότη-
τας αποτελούν τους βασικότερους λόγους για την 
αυξηµένη παρουσία των fintechs (όπως αποκαλού-
νται οι τεχνολογικές εταιρείες που διεκδικούν πίτα 
της αγοράς χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών) στον 
ασφαλιστικό κλάδο, µε τα περισσότερα deals (67%) 
να αποσκοπούν στην αύξηση αυτοµατοποιηµένων 
διαδικασιών.

Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι α-



Οι σηµερινές οικονοµικές συνθήκες, σε συνδυ-
ασµό µε τους περιορισµούς που έχουν τεθεί, 
έχουν ως συνέπεια διαθέσιµα κεφάλαια να 
παραµένουν σε κατάσταση «αδράνειας» αντί να 

αξιοποιούνται προς όφελος των κατόχων τους.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι χρήσιµο κανείς να ενηµερώνε-
ται για εναλλακτικούς αλλά αποδοτικούς τρόπους που 
προσφέρει η ασφαλιστική αγορά και ειδικότερα εταιρεί-
ες µε πολυετή εµπειρία και παρουσία στην αγορά, όπως 
η Eurolife ERB Ασφαλιστική. Η FS απευθύνθηκε στην 
εταιρεία και µέσα από βασικές ερωτήσεις σάς δίνει τις 
απαντήσεις για ένα «ισχυρό» ασφαλιστικό αποταµιευ-
τικό πρόγραµµα, το «Εξασφαλίζω πλεονέκτηµα για το 
εφάπαξ».

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η EUROLIFE ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ;
Στη Eurolife ERB Ασφαλιστική, ακόµα και σε αυτές τις 
συνθήκες, προσφέρουµε λύσεις που δίνουν µεγαλύτε-
ρη αξία στα χρήµατά σας, προσφέροντας ένα πραγµα-

τικά ισχυρό πλεονέκτηµα. Το ασφαλιστικό αποταµι-
ευτικό πρόγραµµα «Εξασφαλίζω πλεονέκτηµα για 

το εφάπαξ» απευθύνεται σε εσάς που επιθυµείτε 
να δώσετε αξία στο κεφάλαιο που διαθέτετε µε 

αποδοτικό τρόπο. 

ΤΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ; 
•  Εγγυηµένο τεχνικό επιτόκιο 3%, από τα 

υψηλότερα της αγοράς, ώστε να δηµι-
ουργήσετε το επιθυµητό εγγυηµένο 

κεφάλαιο στη λήξη του συµβολαίου. 
•  Καταβολή στους ορισθέντες δι-

καιούχους των καταβληθέντων 
καθαρών ασφαλίστρων σε περί-

πτωση απώλειας ζωής 
του ασφαλισµένου.
 • ∆υνατότητα ολικής 
εξαγοράς του συµβο-
λαίου µετά την πάροδο 
του 1ου ασφαλιστι-
κού έτους, σύµφωνα 
µε τον Πίνακα Αξι-
ών Εξαγοράς που 
συµπεριλαµβάνεται 
στο ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΩΣΕΤΕ ΕΝΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ* 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ;
Πρόσωπο ηλικίας 50 ετών που κατέβαλε εφάπαξ ασφάλιστρο 
€20.000 και επέλεξε 15ετή διάρκεια ασφάλισης εξασφαλίζει 
στη λήξη του προγράµµατος εγγυηµένο κεφάλαιο €28.498.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η EUROLIFE ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ;
Η Eurolife ERB Ασφαλιστική είναι ένας από τους µεγαλύτε-
ρους ασφαλιστικούς οµίλους της ελληνικής αγοράς. Τα προϊό-
ντα της χαρακτηρίζονται από τον σύγχρονο σχεδιασµό τους και 
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε ανθρώπου για τη δηµι-
ουργία κεφαλαίου/σύνταξης, την προστασία της ζωής του, της 
περιουσίας του, της επιχείρησής του, καθώς και την κάλυψη 
εξόδων που αφορούν την υγεία του.
Σε µια υφεσιακή χρονιά µε πολλές προκλήσεις για την ελλη-
νική οικονοµία και την οικονοµική δραστηριότητα ιδιωτών και 
επιχειρήσεων, η Eurolife ERB συνεχίζει να αποτελεί αξιόπιστο 
σύµµαχο για τους ασφαλισµένους της και να στέκεται δίπλα 
στους πελάτες της, δίνοντας 232 εκατ. ευρώ σε αποζηµιώσεις 
το 2015.
Σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου Eurolife 
ERB, το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων συνολικά άγγι-
ξε τα 308 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015 κέρδη προ φόρων 68 
εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού είναι 2.243 εκατ. 
ευρώ.
Η Eurolife ERB έχει ήδη θέσει τις βάσεις ώστε να συνεχίσει τη 
σταθερή και αναπτυξιακή της πορεία και τα επόµενα χρόνια. 
Τον ∆εκέµβριο του 2015 η Fairfax Financial Holdings ήρθε σε 
συµφωνία για την απόκτηση του 80% των µετοχών του Οµί-
λου από τη Eurobank Ergasias Α.Ε., η οποία θα διατηρήσει το 
υπόλοιπο 20% και θα συνεχίσει την αποκλειστική συνεργασία 
στο bancassurance για τα επόµενα χρόνια. Πρόκειται για µία 
σηµαντική εξέλιξη, η οποία τελεί υπό την έγκριση των εποπτι-
κών αρχών και δηµιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον 
όµιλο. Ταυτόχρονα, η Eurolife ERB έχει επιτύχει την περαιτέρω 
ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας, υπερκαλύπτοντας 
τις απαιτήσεις τόσο κατά SOLVENCY I όσο και κατά SOLVENCY 
II, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, σε ποσοστό 176% 
για τις Ασφαλίσεις Ζωής και 152% για τις Γενικές Ασφαλίσεις. 

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στα καταστήµατα 
των δικτύων Eurobank και Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 
αλλά και σε επιλεγµένους συνεργάτες της Eurolife ERB 
Ασφαλιστικής.

Ρωτήσαµε και µάθαµε 
πώς θα δώσετε στις αποταµιεύσεις σας 

ένα ισχυρό πλεονέκτηµα
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έχουν ως συνέπεια διαθέσιµα κεφάλαια να 
παραµένουν σε κατάσταση «αδράνειας» αντί να 

αξιοποιούνται προς όφελος των κατόχων τους.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι χρήσιµο κανείς να ενηµερώνε-
ται για εναλλακτικούς αλλά αποδοτικούς τρόπους που 
προσφέρει η ασφαλιστική αγορά και ειδικότερα εταιρεί-
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στο bancassurance για τα επόµενα χρόνια. Πρόκειται για µία 
σηµαντική εξέλιξη, η οποία τελεί υπό την έγκριση των εποπτι
κών αρχών και δηµιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον 
όµιλο. Ταυτόχρονα, η Eurolife ERB έχει επιτύχει την περαιτέρω 
ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας, υπερκαλύπτοντας 
τις απαιτήσεις τόσο κατά SOLVENCY I όσο και κατά SOLVENCY 
II, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, σε ποσοστό 176% 
για τις Ασφαλίσεις Ζωής και 152% για τις Γενικές Ασφαλίσεις. 

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στα καταστήµατα 
των δικτύων Eurobank και Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 
αλλά και σε επιλεγµένους συνεργάτες της Eurolife ERB 
Ασφαλιστικής.

Ρωτήσαµε και µάθαµε 
πώς θα δώσετε στις αποταµιεύσεις σας πώς θα δώσετε στις αποταµιεύσεις σας 

ένα ισχυρό πλεονέκτηµαένα ισχυρό πλεονέκτηµα

*  Τα παραπάνω είναι υπολογισµένα λαµβάνοντας υπόψη και την εισφορά του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής. Η κάλυψη παρέχεται σύµφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου. Τα παραπάνω ποσά 
ισχύουν µε την επιφύλαξη τυχόν µεταβολής της φορολογικής νοµοθεσίας ή/και µεταβολής της τιµολόγησης του προγράµµατος.
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ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ

Ευκαιρίες ανάπτυξης στην ασφαλιστική αγορά

Η 
προστασία του καταναλωτή, το 
νέο κανονιστικό πλαίσιο στη 
λειτουργία των ασφαλιστικών 
εταιρειών µε το Solvency II, η 
ενίσχυση της διαφάνειας και 
η αυστηρή εποπτεία στις α-

σφαλιστικές επιχειρήσεις αποτέλεσαν τα βασικά ση-
µεία στην οµιλία του υποδιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος Θεόδωρου Μητράκου στο 9th Insurance 
Conference 2016, οι εργασίες του οποίου διεξή-
χθησαν την Πέµπτη 23 Ιουνίου.

Ειδικότερα, στην οµιλία του κ. Μητράκου στο 9th 
Insurance Conference 2016 «Ασφαλιστική αγορά: 
Το στοίχηµα της ανάπτυξης» αναφέρεται:

«Όπως όλοι γνωρίζουµε, από τις αρχές του 2016 
τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία για τη Φερεγγυότητα ΙΙ, η 
οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε 
τον νόµο 4364/2016. Η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης 
λειτουργεί πλέον µε βάση ένα κοινό και συνεκτικό 
ευρωπαϊκό πλαίσιο εποπτείας, µε σαφή προσανα-
τολισµό στην αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων. 
Εισάγονται αυστηροί κανόνες εταιρικής διακυβέρ-
νησης και οι εταιρείες υποχρεούνται πλέον να εν-
σωµατώσουν στη λειτουργική τους δοµή βασικές 
και διακριτές µεταξύ τους λειτουργίες, όπως είναι 
ο εσωτερικός έλεγχος, η διαχείριση κινδύνων, η 
κανονιστική συµµόρφωση και φυσικά η αναλογι-
στική λειτουργία. Με απώτερο στόχο την ενίσχυση 
της διαφάνειας, οι επιχειρήσεις οφείλουν επίσης να 
δηµοσιοποιούν, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου τους, στοιχεία αναφορικά µε τη φερεγγυ-
ότητα και τη χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση.

»Επιπρόσθετα, βελτιώνεται ο συντονισµός και η 
συνεργασία µεταξύ των εποπτικών αρχών, ιδιαίτερα 
σε θέµατα προληπτικής εποπτείας των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και οµίλων µε διασυνοριακές εργα-
σίες µέσω των κολεγίων εποπτών, στα οποία οι αρ-
µόδιες εποπτικές αρχές των εµπλεκόµενων χωρών 
έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν χρήσιµες πλη-
ροφορίες και εµπειρίες. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφα-
λίσεων, η ΕΙΟΡΑ, αποκτά αυξηµένη αρµοδιότητα 
στο πεδίο της µικρο-προληπτικής εποπτείας και ο 
ρόλος της για τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτι-
κών πανευρωπαϊκά είναι καταλυτικός. Επιπλέον, 
µε τον συντονισµό των ασκήσεων προσοµοίωσης 
ακραίων καταστάσεων, στις οποίες καλείται κάθε 
φορά να συµµετέχει το µεγαλύτερο µέρος της α-
σφαλιστικής αγοράς κάθε χώρας, η ΕΙΟΡΑ εκπλη-
ρώνει τον µακρο-προληπτικό ρόλο της, ο οποίος µά-
λιστα προϋποθέτει αυξηµένη διαφάνεια, κυρίως ως 
προς τη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των 
εν λόγω ασκήσεων. Παρεµπιπτόντως, τα αποτελέ-
σµατα της άσκησης που διεξάγεται αυτό τον καιρό 
µε τη συµµετοχή οκτώ ελληνικών ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων προβλέπεται να δηµοσιευτούν από 
την ΕΙΟΡΑ τον προσεχή ∆εκέµβριο.

»Ιδιαίτερα σηµαντική για την ασφαλιστική αγορά 
είναι η υιοθέτηση πρακτικών που προάγουν τη δι-
αφάνεια των προϊόντων και των προσφερόµενων υ-
πηρεσιών τόσο από τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο 
και από τα δίκτυα διανοµής τους. Πρέπει οι κατανα-
λωτές ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών να 

«Οι εξελίξεις πρέπει 
να εκληφθούν ως 
ευκαιρία ανάπτυξης 
του ασφαλιστικού 
κλάδου, καθώς στο 
υφιστάµενο επίπεδο 
ασφαλίστρων η 
ελληνική αγορά 
είναι σηµαντικά 
υποασφαλισµένη 
σε σύγκριση µε τα 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά 
µεγέθη».

Η εφαρµογή της Φερεγγυότητας ΙΙ 
στην ελληνική οικονοµία
»Η έναρξη της εφαρµογής της Φερεγγυότητας ΙΙ 
έγινε σε µια πολύ δύσκολη συγκυρία για την ελλη-
νική αλλά και για την παγκόσµια οικονοµία, όπου οι 
προκλήσεις είναι µεγάλες και πολυεπίπεδες. Εκτός 
από την παγκόσµια πρόκληση των χαµηλών επιτο-
κίων, το εγχώριο µακροοικονοµικό περιβάλλον χα-
ρακτηρίζεται από παρατεταµένη ύφεση, υψηλό επί-
πεδο ανεργίας και δραµατική υποχώρηση του κατά 
κεφαλήν διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών.

»Αναπόφευκτα, λοιπόν, η εγχώρια ασφαλιστική 
αγορά συρρικνώθηκε και τα ετήσια ασφάλιστρα των 
εποπτευόµενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ε-
ταιρειών για το έτος 2015 διαµορφώθηκαν σε 3,6 
δισ. ευρώ, µειωµένα κατά 6,1% συγκρινόµενα µε 
τα αντίστοιχα του 2014. Η σωρευτική µείωση της 
περιόδου 2009-2015 έφτασε το 31,7% και ήταν µε-
γαλύτερη από την αντίστοιχη µείωση του ΑΕΠ.

»Οι ανωτέρω εξελίξεις έχουν την προφανή αρ-
νητική τους ανάγνωση. Επιτρέψτε µου, ωστόσο, να 
δω τις εξελίξεις µε πιο θετική µατιά, ως µια ευκαιρία 
ανάπτυξης του ασφαλιστικού κλάδου, καθώς στο υ-
φιστάµενο επίπεδο ασφαλίστρων η ελληνική αγορά 
είναι σηµαντικά υποασφαλισµένη σε σύγκριση µε 
τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά µεγέθη.

»Ενδεικτικά, το 2009, την καλύτερη χρονιά σε 
όρους παραγωγής στην Ελλάδα, ο δείκτης των συ-
νολικών κατά κεφαλήν ασφαλίστρων (και δικαιω-
µάτων) ήταν λιγότερο από το 25% του µέσου όρου 
της Ε.Ε. των 28 χωρών. Στο τέλος του 2015 η ετή-
σια παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε περίπου 
2,2% του ΑΕΠ, έναντι περίπου 7,7% κατά µέσο όρο 
στην Ε.Ε., ενώ η ετήσια κατά κεφαλήν ασφαλιστική 
δαπάνη στην Ελλάδα διαµορφώθηκε περίπου στο 
20% του ευρωπαϊκού µέσου όρου.

»Η χαµηλή διείσδυση ασφαλιστικών προϊό-
ντων έχει, εκτός από αρνητικές επιπτώσεις για τις 

26

λαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται 
για τους όρους, το κόστος και τους κινδύνους των 
ασφαλιστικών επιλογών τους. Η διάσταση αυτή α-
ποκτά µεγαλύτερη σηµασία σήµερα, µε την εκτετα-
µένη πολυπλοκότητα των προϊόντων και τη ραγδαία 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και τον σύγχρονο 
τρόπο ζωής, που δεν αφήνει στον καταναλωτή αρ-
κετό χρόνο να ερευνήσει επαρκώς τις επιµέρους 
παραµέτρους της αγοράς.

»Στην ενίσχυση της προστασίας του κατανα-
λωτή στοχεύει εξάλλου και η παράγωγη κοινοτική 
νοµοθεσία (Κανονισµοί και Οδηγίες), η οποία προ-
σανατολίζεται στην προώθηση (σε περιβάλλον ε-
νιαίας αγοράς και υγιούς ανταγωνισµού) προϊό-
ντων και υπηρεσιών που πληρούν αποδεκτά πρό-
τυπα, στην αποφυγή ασύµµετρης πληροφόρησης 
και στην παροχή δυνατότητας στον καταναλωτή 
για την αποκατάσταση τυχόν οικονοµικής ζηµίας. 
Ειδικότερα, µε βάση τους άξονες αυτούς, τα αρµό-
δια όργανα της Ε.Ε. έχουν ήδη ολοκληρώσει δύο 
ακόµη νοµοθετικά κείµενα που σύντοµα θα τεθούν 
σε ισχύ µε σκοπό την πλήρη και σαφή πληροφό-
ρηση των ασφαλισµένων. Το πρώτο, που θα τεθεί 
σε εφαρµογή από τον Ιανουάριο του 2017, είναι ο 
Κανονισµός γνωστός ως PRIIPs (Packaged Retail 
and Insurance-based Investment Products), που 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, και τα ασφαλιστήρια 
συµβόλαια ζωής µε επενδυτικά χαρακτηριστικά, ενώ 
το δεύτερο, µε προθεσµία ενσωµάτωσης µέχρι τον 
Φεβρουάριο του 2018, είναι η Οδηγία για τα δίκτυα 
διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων, γνωστή ως IDD 
(Insurance Distribution Directive). Πρέπει συνε-
πώς, όσο το δυνατόν συντοµότερα, να υιοθετήσετε 
τις απαιτούµενες προσαρµογές στα συστήµατα και 
στις πρακτικές σας στην κατεύθυνση που σύντοµα 
θα µας υπαγορεύσει το νέο αυτό κοινοτικό πλαί-
σιο. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν εξάλλου όλες οι 
επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη-µέλη.
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ξάρτητα από το µέγεθος και τον τοµέα δραστηρι-
ότητας των παραβατών.

Επαναπροσδιορισµός στρατηγικών 
στόχων για την ανάπτυξη
»Η σηµερινή µεταβατική περίοδος είναι η πλέον 
πρόσφορη για επαναπροσδιορισµό στρατηγικών 
στόχων και αξιοποίηση κάθε δηµιουργικής και-
νοτοµίας για ανάπτυξη, ακόµη και για συνένωση 
δυνάµεων µεταξύ επιχειρήσεων. Κοινός στόχος 
όλων των συµµετεχόντων στην ασφαλιστική αγορά 
πρέπει να είναι η διασφάλιση συνθηκών υγιούς 
ανταγωνισµού και διαφάνειας, προκειµένου να 
κερδίσουµε την εµπιστοσύνη των καταναλωτών 
ασφαλιστικών υπηρεσιών και να τους παρέχουµε 
δυνατότητα επιλογών που θα καλύπτουν τις πραγ-
µατικές τους ανάγκες. Η σωστή ενηµέρωση του α-
σφαλισµένου-καταναλωτή είναι η αναγκαία συν-
θήκη που µπορεί να οδηγήσει την αγορά σε ένα 
υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας και ανάπτυξης. 
Είναι σηµαντικό να γίνει συνείδηση σε όλο το δί-
κτυο διανοµής ότι η πώληση ασφαλιστηρίων συµ-
βολαίων δεν είναι ένα ευκαιριακό επάγγελµα. Το 
πλαίσιο των υποχρεώσεων του ασφαλιστικού δι-
αµεσολαβητή αλλάζει και µόνον όσοι γνωρίζουν 
καλά το προϊόν τους και απευθύνονται στον πε-
λάτη µε εντιµότητα και ειλικρίνεια θα µπορέσουν 
να επιβιώσουν µακροπρόθεσµα στον κλάδο.

»Εκτός από τους αυτόνοµους διαµεσολαβη-
τές, και οι διοικήσεις των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων οφείλουν µε τη στάση τους να δίνουν τον 
σωστό “τόνο” στην αγορά. Να µην ανάγουν την 
παραγωγή και τα µπόνους σε ύψιστο µέληµα, να 
µην παραβλέπουν τα πάσης φύσεως διαπιστω-
µένα παραπτώµατα των συνεργατών τους και να 
µην ανέχονται τις αθέµιτες πρακτικές των δικτύων 
τους. Χρειάζεται συζήτηση σε όλη την κλίµακα 
της ιεραρχίας, ώστε να αναπτύσσεται η σχετική 
κουλτούρα σε όλο τον οργανισµό. Ο καταναλω-
τής είναι απαραίτητο να έχει εµπιστοσύνη σε ε-
κείνους που του παρέχουν τις χρηµατοπιστωτι-
κές υπηρεσίες που χρειάζεται. Για να συµβεί αυτό, 
κάθε επιχείρηση πρέπει να διαθέτει αποτελεσµα-
τικές µεθόδους και διαδικασίες διακυβέρνησης, 
να προσφέρει προϊόντα µε κύριο χαρακτηριστικό 
τη διαφάνεια και να έχει οικοδοµήσει την εται-
ρική της κουλτούρα µε γνώµονα την ευπρέπεια 
και την εντιµότητα».

Ο υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έ-
κλεισε την οµιλία του προτρέποντας τον ασφαλι-
στικό κλάδο να λάβει τη θέση που του ανήκει και 
να φέρει την αγορά πιο κοντά στον ευρωπαϊκό 
µέσο όρο, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εκπρόσωποι της 
ασφαλιστικής αγοράς, ανοίξτε τολµηρά τον ορίζο-
ντα της δραστηριότητάς σας και προτείνετε αξιό-
πιστα προϊόντα. Αξιοποιήστε την τεχνολογία και 
το διαδίκτυο για να εκµηδενίσετε τις αποστάσεις 
µεταξύ των αγορών. Σταθείτε µε αίσθηµα ευθύ-
νης απέναντι στις προκλήσεις και ανατρέψτε µε 
δηµιουργική και καινοτόµο σκέψη τις συνθήκες 
προς όφελος του κοινού, των ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων και των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Εποπτική Αρχή είναι δίπλα 
σας, πάντα διαθέσιµη για δηµιουργικό διάλογο. 
Όλοι µαζί µπορούµε να καλύψουµε το κενό που 
υπάρχει και να φέρουµε την ελληνική ασφαλι-
στική αγορά πολύ πιο κοντά στον µέσο ευρωπα-
ϊκό όρο. Είναι µια θέση που της ανήκει».

ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και απτές κοινωνικές 
συνέπειες. Για παράδειγµα, τα ανασφάλιστα οχή-
µατα αποτελούν µάστιγα που επιβαρύνει τους συνε-
πείς ασφαλισµένους και το κοινωνικό σύνολο, ενώ 
στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (π.χ. πυρ-
καγιές, πληµµύρες, σεισµοί) οι ανασφάλιστοι πλη-
γέντες ζητούν βοήθεια από ένα κράτος που διαθέτει 
περιορισµένους πόρους. Μην παραβλέπουµε επί-
σης την αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη, καθώς 
η πληµµελής ασφάλιση εγκυµονεί κινδύνους για 
τη βιωσιµότητα ανασφάλιστων µικροµεσαίων επι-
χειρήσεων µετά από πυρκαγιές, εργατικά ατυχή-
µατα και άλλα απρόβλεπτα συµβάντα.

Η ασφαλιστική αγορά ως µοχλός 
ανάπτυξης της οικονοµίας
»Γίνεται αντιληπτό ότι η ενίσχυση της ασφαλιστικής 
αγοράς θα έχει πολλαπλασιαστική θετική επίδραση 
στην ανάπτυξη ολόκληρης της οικονοµίας. Προϋπό-
θεση γι’ αυτό αποτελεί η εµπέδωση της εµπιστοσύ-
νης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην ασφαλι-
στική αγορά. Η πολιτεία και η Τράπεζα της Ελλάδος 
έχουν συµβάλει στην κατεύθυνση αυτή µε τη δια-
µόρφωση του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για 
την ενίσχυση της εποπτείας και της διαφάνειας. Η 
αγορά εργάζεται προς την ίδια κατεύθυνση µε την 
προσαρµογή της σε επίπεδο λειτουργιών και δια-
δικασιών. Όλοι µαζί οι παράγοντες της αγοράς µπο-
ρούµε να δώσουµε ώθηση στον θεσµό της ασφάλι-
σης, ως µοχλό ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

»Η Τράπεζα της Ελλάδος, µεταξύ άλλων, δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και πιστοποί-
ηση των συµµετεχόντων στην ασφαλιστική αγορά. 
Από τον ∆εκέµβριο του 2014 µε Πράξη Εκτελεστι-
κής Επιτροπής τέθηκε το κανονιστικό πλαίσιο για 
το κεφαλαιώδους σηµασίας ζήτηµα της διά βίου µά-
θησης και µετεκπαίδευσης όλων των συµµετεχό-
ντων στην ασφαλιστική διαµεσολάβηση, παλαιών 

και νέων. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογήθηκαν 79 σε-
µινάρια, από τα οποία εγκρίθηκαν τα 70, δόθηκαν 
οδηγίες για διορθώσεις σε 4 ακόµα, ενώ 5 που δεν 
πληρούσαν τις προδιαγραφές απορρίφθηκαν. Επί-
σης, από την αρχή του 2016, έχοντας λάβει υπόψη 
όλες τις πρόσφατες και τις προσεχείς αλλαγές, επι-
καιροποιήθηκε η θεµατολογία της εξεταστέας ύλης 
για την πιστοποίηση των γνώσεων των υποψήφιων 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβη-
τών. Παράλληλα, από πέρυσι αυξήσαµε σε 6 τις ε-
ξεταστικές περιόδους ετησίως, παρά το γεγονός 
ότι ο αριθµός των υποψηφίων βαίνει µειούµενος.

»Ένα άλλο σηµαντικό εργαλείο που χρησιµο-
ποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την προστασία 
του Έλληνα καταναλωτή είναι η διαδικασία εξέ-
τασης αιτιάσεων. Είναι θετικό ότι οι αιτιάσεις που 
υποβλήθηκαν στη ∆ΕΙΑ κατά ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων και ασφαλιστικών διαµεσολαβητών το 
2015 ήταν λιγότερες απ’ ό,τι τα προηγούµενα χρό-
νια. Αυτή η φθίνουσα πορεία µπορούµε µε βεβαι-
ότητα να πούµε ότι οφείλεται στη σταδιακή αλ-
λαγή των πρακτικών των επιχειρήσεων, που εκ-
συγχρόνισαν και επιτάχυναν τις διαδικασίες τους 
για την αποζηµίωση των δικαιούχων, ιδίως σε κλά-
δους όπως το αυτοκίνητο. Την ίδια περίοδο στον 
κλάδο ζωής αυξήθηκαν οι αιτιάσεις σχετικά µε το 
ύψος των ασφαλίστρων και τις παρεχόµενες καλύ-
ψεις, γεγονός που εκτιµούµε ότι συνδέεται µε τις 
κινήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ενόψει 
των αυξηµένων απαιτήσεων του πλαισίου Φερεγ-
γυότητα ΙΙ. Σε συνεργασία και µε άλλους φορείς, 
όπως η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, ο Συνήγο-
ρος του Καταναλωτή, ακόµα και η Τροχαία, εξετά-
ζουµε προσεκτικά τις αιτιάσεις και τις καταγγελίες 
και δεν θα διστάζουµε να επιβάλλουµε τα προβλε-
πόµενα διοικητικά µέτρα σε κάθε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης και παραβίασης των δικαιωµάτων 
των καταναλωτών, µε την ίδια αυστηρότητα, ανε-

«Η ενίσχυση της 
ασφαλιστικής 
αγοράς θα έχει 
πολλαπλασιαστική 
θετική επίδραση στην 
ανάπτυξη ολόκληρης 
της οικονοµίας. 
Προϋπόθεση γι’ αυτό 
αποτελεί η εµπέδωση 
της εµπιστοσύνης 
των νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων στην 
ασφαλιστική αγορά».


