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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ασφάλιση ως δίχτυ 
προστασίας για καταναλωτές 
και οικονοµία

Ο
ι ασφαλιστικές επιχειρήσεις επιτελούν σηµαντικό κοινωνικό έργο και παρέχουν πολύτιµη στήριξη και σταθεροποίηση στην οικονοµία µε την 
κάλυψη διαφόρων κινδύνων. Ταυτόχρονα, µέσω των αποθεµατικών κεφαλαίων που σχηµατίζουν υποχρεωτικά, αποτελούν σηµαντική πηγή 
συγκέντρωσης κεφαλαίων και επενδύσεων.

Σε µια περίοδο τόσο έντονης και παρατεινόµενης κρίσης και στο πλαίσιο προσαρµογής στο συνεχώς µεταλλασσόµενο περιβάλλον, η ελ-
ληνική ασφαλιστική αγορά αναβαθµίζεται συνεχώς, διεκδικώντας µια παρουσία δυναµική στο πεδίο των εξελίξεων του ευρύτερου χρηµατο-

οικονοµικού περιβάλλοντος.
Αποτελεί δε παράλληλα σηµαντικό σηµείο στήριξης και συµβάλλει εξ ορισµού στη διατήρηση συνθηκών σταθερότητας και συνέχειας στις επαγγελµατικές, 

επιχειρηµατικές και κοινωνικές δραστηριότητες, προστατεύοντας από κινδύνους, ζηµιές και απώλειες. Αποτελεί δίχτυ προστασίας των νοικοκυριών και βασική 
προϋπόθεση για την οικονοµική δραστηριότητα και την πρόοδο.

Σήµερα, το νέο πλαίσιο φερεγγυότητας, που συνδέει άµεσα την ανάληψη νέων κινδύνων µε την επάρκεια και διατήρηση υψηλών εποπτικών κεφαλαίων, ο-
δηγεί τις εταιρείες σε σταθερά και ασφαλή µονοπάτια ως προς τις πολιτικές τους για νέα παραγωγή και την αποφυγή εγγυήσεων και σύνθετων προϊόντων που 
συνήθως επιφέρουν υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις.



Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα

T. 18 28 38, www.piraeusbank.gr #poupaeiokosmos

Γιατί µόνο στην Τράπεζα Πειραιώς δύο κορυφαίοι ασφαλιστικοί οργανισµοί,

η ΝΝ Hellas και η ERGO, είναι εκεί για να σου προσφέρουν ό,τι κι αν χρειάζεσαι για την ασφάλιση

της ζωής, της υγείας, του οχήµατος ή της κατοικίας σου.

Γιατί όπου κι αν πάει ο κόσµος, πρέπει να πάει µε σιγουριά.

Πάει στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΠΟΥ ΠΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ;
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Το σύνολο των 
ασφαλιστικών 
εταιρειών πέρασε 
τον πήχη, 
επιτυγχάνοντας 
δείκτη 
φερεγγυότητας 
πολύ πιο πάνω από 
το 100%.

Μ
ε μικρές υποσημειώσεις 
πέρασαν οι ελληνικές 
ασφαλιστικές το πρώτο 
crash test φερεγγυότη-
τας με βάση τους νέους 
κεφαλαιακούς κανόνες, 

γνωστούς ως Solvency ΙΙ. Το σύνολο των ασφα-
λιστικών εταιρειών πέρασε τον πήχη, επιτυγ-
χάνοντας δείκτη φερεγγυότητας πολύ πιο πάνω 
από το 100%, που αποτελεί το πιστοποιητικό για 
την αξιοπιστία κάθε εταιρείας σε ό,τι αφορά την 
επαρκή τήρηση αποθεμάτων για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων έναντι των ασφαλισμένων της.

Αυτό προκύπτει από τις εκθέσεις φερεγγυ-
ότητας που δημοσίευσε ταυτόχρονα, τόσο στη 
χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, για 
πρώτη φορά φέτος με βάση τους νέους κεφαλαι-
ακούς κανόνες ο ασφαλιστικός κλάδος. Πρόκει-
ται για μια ουσιαστική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο που στόχο έχει την ενημέρωση κυρίως 
των ασφαλισμένων μέσα από τη δημοσιοποίηση 
του δείκτη φερεγγυότητας που διαθέτει κάθε 
εταιρεία, για τη μέτρηση του οποίου ισχύουν 
πλέον ενιαίοι κανόνες.

Το μέγεθος δε της ελληνικής ασφαλιστικής 
αγοράς είναι ικανό, καθώς μετρά περί τα 13 δισ. 
ευρώ επενδύσεις. Με την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία είναι 
βέβαιο ότι θα υπάρξει κύμα «επαναπατρισμού» 
κεφαλαίων πολλών ασφαλιστικών εταιρειών 
που αυτή τη στιγμή έχουν τις επενδύσεις στους 
σε ομόλογα ξένων κρατών, γεγονός που θα έχει 
πολλαπλασιαστική επίδραση στην ελληνική οι-
κονομία και όσο γρηγορότερα συμβεί, τόσο το 
καλύτερο.

«Η γενική εικόνα που προκύπτει για τον 
κλάδο από τη δημοσιοποίηση του δείκτη φερεγ-
γυότητας είναι θετική», επισημαίνει ο πρόεδρος 
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος 
(ΕΑΕΕ) Δημήτρης Μαζαράκης, «και επιβεβαι-

Φερέγγυες οι ελληνικές ασφαλιστικές
ώνει ότι η ασφαλιστική αγορά έχει κάνει σοβα-
ρά βήματα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να 
προσαρμοστεί στο νέο καθεστώς». Ο κ. Μαζαρά-
κης σημειώνει, πάντως, ότι «θα χρειαστεί περισ-
σότερος χρόνος ώστε η όλη προσπάθεια να αφο-
μοιωθεί και να πετύχουμε τελικά τον στόχο μας, 
που είναι η σωστή ενημέρωση του καταναλωτή». 
Δεν θα πρέπει π.χ. να παραγνωριστεί το γεγονός 
ότι το Solvency II «επιβραβεύει» τις ασφαλιστι-
κές εταιρείες που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους 
κρατικά ομόλογα, χωρίς να υιοθετεί τη διάκριση 
ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση των 
τίτλων αυτών. Έτσι, μπορεί μια εταιρεία που έχει 
ελληνικούς τίτλους να «βαθμολογηθεί» το ίδιο 
με μια άλλη που έχει γερμανικούς τίτλους. Αντί-
στοιχα, μια εταιρεία μπορεί να «τιμωρηθεί» με 
περισσότερα κεφάλαια αν έχει στο χαρτοφυλάκιό 
της εταιρικά ομόλογα, ενώ αυτή που έχει κρατι-
κά ομόλογα, ακόμη και αν αυτά είναι ελληνικά, 
να «ευνοηθεί». Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (EIOPA) αναμένεται να πάρει 
πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό αυτής της 
στρέβλωσης. Αντίστοιχα, διαφορές προκύπτουν 
από τη σύγκριση του δείκτη φερεγγυότητας μιας 
εταιρείας γενικών ασφαλίσεων και μιας εταιρείας 
ζωής, στον βαθμό που η τελευταία έχει μεγαλύ-
τερες υποχρεώσεις λόγω του μακροπρόθεσμου 
χαρακτήρα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει 
απέναντι στους ασφαλισμένους της.

Όπως προκύπτει από τις εκθέσεις που δημο-
σιεύτηκαν, βαρίδι για την ελληνική ασφαλιστική 
αγορά παραμένουν τα υψηλά εγγυημένα επιτό-
κια που φέρουν παλιά ασφαλιστικά συμβόλαια, 
αλλά και ορισμένα ισόβια νοσοκομειακά προ-
γράμματα, που επιβαρύνουν υπέρογκα τα απο-
θέματα που πρέπει να τηρούν οι ασφαλιστικές 
εταιρείες, αυξάνοντας τις υποχρεώσεις τους σε 
κεφάλαια. Προκειμένου να μετριάσουν την επί-
πτωση αυτή, ορισμένες εταιρείες έκαναν χρήση 
–μετά από σχετική έγκριση της Τράπεζας της 

Ελλάδος– της δυνατότητας που δίνει το Solvency 
II μεταβατικών μέτρων που τους επιτρέπουν τον 
επιμερισμό των υποχρεώσεων έως και 16 χρόνια 
και τη μείωση των αποθεμάτων στο παρόν.

Στη δυνατότητα αυτή οφείλεται και η δια-
φορά που προκύπτει μεταξύ του βασικού δείκτη 
περιθωρίου φερεγγυότητας και του αντίστοιχου 
δείκτη φερεγγυότητας πριν από τη λήψη μετα-
βατικών μέτρων για ορισμένες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής. Η λήψη 
μεταβατικών μέτρων είναι καθ’ όλα νόμιμη πρα-
κτική και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις και 
επιβεβλημένη, αφού βασικός κανόνας για τις 
ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι μόνο η τήρηση 
επαρκών αποθεμάτων αλλά και η αποτελεσματι-
κή χρήση των κεφαλαίων τους.

Μετά από αυτό το crash test είναι σημαντι-
κό να δούμε τις βασικές προκλήσεις της εγχώ-
ριας ασφαλιστικής αγοράς, κυρίαρχη των οποίων 
είναι η καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης 
στους Έλληνες, καθώς η χώρα μας, ανάμεσα στις 
αναπτυγμένες χώρες, αποτελεί παράδειγμα χα-
μηλού ποσοστού ασφαλισμένων.

Και αυτό γιατί σε βασικούς τομείς, όπως αυ-
τοί της υγείας και των συντάξεων, στους οποίους 
οι κοινωνικές παροχές μειώνονται συνεχώς λόγω 
της οικονομικής δυσπραγίας του κράτους, η ιδι-
ωτική ασφάλιση μπορεί μέσω στενής συνεργα-
σίας με το Δημόσιο να προσφέρει βιώσιμες λύ-
σεις προς όφελος όλων των μερών, γεγονός που 
προκύπτει από την τεχνογνωσία και την εμπει-
ρία που διαθέτει ώστε να συμβάλει καθοριστικά 
στην επίλυση των θεμάτων αυτών.

Από την άλλη, το νέο εποπτικό πλαίσιο 
Solvency II προϋποθέτει περισσότερα κεφάλαια 
και αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας, οδη-
γώντας τον κλάδο, ο οποίος είναι δυναμικός και 
εξελίσσεται διαρκώς, στην κατεύθυνση των συγ-
χωνεύσεων, τόσο σε επίπεδο εταιρειών όσο και 
σε επίπεδο χαρτοφυλακίων.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ



Ο κόσμος αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Δεδομένα και 
σταθερές του παρελθόντος, τελούν υπό αίρεση, αξίες 
και αρχές υπό αμφισβήτηση. Σε μία περίοδο, έντονων 
προβληματισμών, αναθεωρήσεων, ανακατατάξεων, 

οι άνθρωποι αναζητούν στηρίγματα. Φαινόμενα όπως παγκο-
σμιοποίηση, τεχνολογική επανάσταση, τρομοκρατία, οικονομι-
κή κρίση, μεταναστευτικά ρεύματα, αποτέλεσαν το πέρασμα σε 
μία νέα εποχή. Πολλές φορές τίθεται το ερώτημα: «Ποιες είναι 
τελικά οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου»; 

Οι πελάτες επιθυμούν εξατομικευμένες λύσεις, βασισμένες 
στο δικό τους καταναλωτικό προφίλ και συνήθειες. Αυτή την 
ευκαιρία καλούμαστε να αξιοποιήσουμε όλες οι ασφαλιστικές 
εταιρίες, αν θέλουμε να είμαστε κι εμείς συμμέτοχοι στη νέα 
εποχή κι όχι απλώς θεατές.

Εμείς στην Συνεταιριστική Ασφαλιστική, εδώ και 40 χρόνια, 
μελετούμε σε βάθος τις εξελίξεις της αγοράς και προσπαθού-
με να επενδύουμε στα κανάλια εκείνα που δημιουργούν υπε-
ραξία για την Εταιρία μας. Όπως το παραδοσιακό δίκτυο των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Σε μια εποχή υπερπληροφό-
ρησης αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο ο συμβουλευτικός 
ρόλος που μπορεί να παίξει ο ασφαλιστής και μεριμνούμε πά-
ντα μέσω των εκπαιδευτικών δράσεων  πανελλαδικά, να ενι-
σχύσουμε τον ρόλο τους.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το κομμάτι της ψηφι-
οποίησης (digitization), το οποίο είναι ένα σπουδαίο εργαλείο 
ανάπτυξης για το δίκτυό μας. Έχει κατακτήσει όλες τις αγορές 
και τελευταία και τον ασφαλιστικό κλάδο. Πρακτικά αυτό για 

εμάς σημαίνει καλύτερη ανάγνωση των πελατειακών αναγκών 
που συνεχώς μεταβάλλονται. Έτσι φτάσαμε στα προϊόντα Νέας 
Γενιάς της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Σε αυτά τα προϊόντα ο πελάτης βρίσκεται στο κέντρο όλων των 
δραστηριοτήτων μας και οι δυνάμεις μας συγκεντρώνονται, 
ώστε να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε προσιτό κόστος. 
Αυτά τα προϊόντα είναι η απάντηση για όλους εκείνους που ανα-
ζητούν ένα σωστό προϊόν με ένα δίκαιο αντίτιμο, σε μία αγορά 
υπερπροσφοράς. Η Υγεία, η Κατοικία, η Επιχείρηση και το 
Αυτοκίνητο είναι απλά και έξυπνα προϊόντα, που στόχο 
έχουν, όχι μόνο να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών 
μας, όταν επέλθει ο κίνδυνος, αλλά να βελτιώσουν το βι-
οτικό τους επίπεδο. Να ζει με αξιοπρέπεια και χωρίς 
την απειλή αυτής της βίαιης καθημερινότητας. 
Και γι αυτό δεσμευόμαστε!

Θέλουμε με απλά λόγια να του χαρίσουμε… 
ασφάλεια! Μία λέξη με πολλές ερμηνείες 
αλλά τόσο σημαντική ως αγαθό! Άλλωστε 
για εμάς, τους ανθρώπους της Συνεταιρι-
στικής Ασφαλιστικής, ο θεσμός της ασφά-
λισης, δεν είναι απλά μία επιχειρηματική 
δραστηριότητα αλλά μία ανώτερης αξίας 
παροχή προς την κοινωνία, προς το σύνο-
λο των πελατών μας.

Νεκταρία Μπέσσα
Διευθύντρια Διοικητικού & Ανάπτυξης
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
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Διευθύντρια Διοικητικού & Ανάπτυξης

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ:  
Με επίκεντρο τον πελάτη, ολοκληρωμένες 
λύσεις ασφάλειας
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Παραμένει ασφαλές 
λιμάνι, καθώς, όπως 
έχει αποδειχθεί, 
αν κάτι μπορεί να 
εγγυηθεί η ιδιωτική 
ασφάλιση, είναι 
ότι τα χρήματα που 
αποταμιεύει κανείς 
θα τα πάρει πίσω 
στο ακέραιο.

Ό
σο μεγαλώνει η παθογένεια 
του συστήματος δημόσιας 
ασφάλειας, ειδικά στα θέμα-
τα υγείας και σύνταξης, τόσο 
περισσότερο κερδίζει και στη 
χώρα μας, όπως έχει γίνει 

εδώ και καιρό σε προηγμένες οικονομίες, η έννοια 
της ιδιωτικής ασφάλειας και δη της αποταμιευτικής 
πλευράς αυτής.

Ωστόσο, η κρίση δεν έχει επηρεάσει μόνο τα 
δημόσια συστήματα ασφάλισης. Αν και όχι με τον 
ίδιο τρόπο, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα αποθεματικά, 
που για το μεν Δημόσιο είναι ανύπαρκτα, τη στιγ-
μή που αυτά των ασφαλιστικών εταιρειών στη χώρα 
μας φτάνουν περί τα 15 δισ. ευρώ, είναι σαφές ότι 
η σκιά που βαραίνει τον χώρο της ιδιωτικής ασφά-
λισης είναι σήμερα η αβεβαιότητα. Αυτό μεταφρά-
ζεται σε χαμηλά επιτόκια και χαμηλές εγγυημένες 
αποδόσεις ή ακόμη και σε αποστροφή του κινδύ-
νου, δηλαδή σε προϊόντα που δεν φέρουν καμία 
εγγύηση. Έτσι, το 2% είναι το ανώτερο εγγυημένο 
επιτόκιο που μπορεί κάποιος να βρει σήμερα στην 
ελληνική αγορά και, παρά το γεγονός ότι δεν ακού-
γεται αρκετά ελκυστικό, σε κάθε περίπτωση είναι 
ανώτερο από τα τραπεζικά επιτόκια, που βρίσκο-
νται στο 0,5% ή και χαμηλότερα, καθιστώντας ου-
σιαστικά την αποταμίευση αρνητική.

Η ιδιωτική ασφάλιση «λιμάνι» 
στην κρίση

Παρ’ όλα αυτά, η ιδιωτική ασφάλιση παραμένει 
ασφαλές λιμάνι, καθώς, όπως έχει αποδειχθεί, αν 
κάτι μπορεί να εγγυηθεί, είναι ότι τα χρήματα που 
αποταμιεύει κανείς θα τα πάρει πίσω στο ακέραιο.

Δεδομένο που προκύπτει από τη λογική του κε-
φαλαιοποιητικού συστήματος, που βασίζεται στην 
ανταποδοτικότητα των εισφορών. Μια αρχή που 
συνοδεύεται από δεσμεύσεις και από την πλευρά 
του ασφαλισμένου, ο οποίος πρέπει να παραμείνει 
στο πρόγραμμα για όσο διάστημα έχει συμφωνη-
θεί, δηλαδή για 10, 20 ή 30 χρόνια, αλλά και από 
την πλευρά του ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

Το μόνο που έχει να κάνει ο ασφαλισμένος εί-
ναι, ακόμη και αν δεν εξαντλήσει όλη τη συμφωνη-
θείσα διάρκεια, να παραμείνει στο πρόγραμμα για 
μια υπολογίσιμη περίοδο, που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από 10 ή 15 χρόνια. Αν τηρήσει αυτή τη 
δέσμευση, το πρόγραμμα αυξάνει σταδιακά κάθε 
χρόνο την αξία του. Αν, ωστόσο, αποχωρήσει, δη-
λαδή αν «σπάσει» το συμβόλαιο πρόωρα, το ποσό 
που θα πάρει υπολείπεται των χρημάτων που έχει 
δώσει.

Είναι σημαντικό δε να αναφέρουμε ότι οι βα-
σικοί τύποι ασφαλιστικών προγραμμάτων είναι αυ-
τοί με εγγυημένη απόδοση, π.χ. 2%, χωρίς καμία 
εγγύηση, αλλά και συνδυασμός των δύο, όπως π.χ. 
με εγγύηση κεφαλαίου ή χωρίς εγγύηση, αλλά που 

μέσα από συγκεκριμένους μηχανισμούς μπορούν 
να κλειδώσουν προς όφελος του ασφαλισμένου την 
απόδοση που επιτυγχάνει η ασφαλιστική εταιρεία 
σε συγκεκριμένο χρόνο.

Η αξία ενός ασφαλιστικού προγράμματος εί-
ναι πάνω απ’ όλα ο συστηματικός τρόπος αποτα-
μίευσης, ακόμη και με μικρά ποσά, τα οποία όμως 
μπορούν να συγκροτήσουν μια συμπληρωματική 
σύνταξη. Κάτι ωστόσο που μπορεί να προκύψει 
μόνο αν ο ασφαλισμένος επιδείξει πειθαρχία, που 
αποτελεί βασική αρχή της ασφάλισης, αφού είναι 
σαφές ότι όσο συνεπής και αν είναι κάποιος, πολύ 
δύσκολα μπορεί να τηρήσει με ευλάβεια τη συνή-
θεια της αποταμίευσης χωρίς παρεκκλίσεις.

Εξίσου βασικό είναι ότι πάνω στο αποταμιευτι-
κό πρόγραμμα χτίζεται συνήθως και μια ασφάλιση 
ζωής κι έτσι τα χρήματα, και μάλιστα στο σύνολό 
τους, θα εισπραχθούν από την οικογένεια. Αυτός 
είναι άλλωστε και ένας από τους λόγους που η αξία 
εξαγοράς τα πρώτα χρόνια ενός συμβολαίου υπο-
λείπεται αυτών που πληρώνει ο ασφαλισμένος. Η 
διαφορά που προκύπτει είναι ουσιαστικά το από-
θεμα που κρατάει η εταιρεία για την κάλυψη του 
θανάτου. Ένας δεύτερος λόγος είναι τα διαχειριστι-
κά κόστη που επιβαρύνουν τα προγράμματα αυτά, 
ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, και που φθίνουν με την 
πάροδο των ετών, για να μηδενιστούν κοντά στη 
λήξη.

Τα ασφαλιστικά προϊόντα εγγυημένου επιτο-
κίου εξασφαλίζουν στις περισσότερες περιπτώσεις 
και συμμετοχή του ασφαλισμένου στην απόδοση 
που θα πετύχει η εταιρεία, πέραν της εγγυημένης, 
π.χ. 2%, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατό-
τητα μιας καλύτερης απόδοσης. Έτσι, εάν κάποιος 
αποταμιεύει επί 35 χρόνια 995 ευρώ τον χρόνο, θα 
λάβει στο τέλος της περιόδου ένα εφάπαξ ποσό της 
τάξης των 35.910 ευρώ, ενώ αν η απόδοση που θα 
πετύχει η εταιρεία φτάσει το 4%, τα χρήματα που 
εγγυημένα θα λάβει στο τέλος της 35ετίας θα είναι 
40.315 ευρώ.

Το γεγονός ότι οι αποδόσεις είναι χαμηλές έχει 
στρέψει την αγορά σε επενδυτικά προγράμματα τα 
οποία στην πλειονότητά τους δεν έχουν εγγυήσεις 
αλλά μπορούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση, 
ανάλογα με το ρίσκο ή όχι που ενσωματώνουν, παρ’ 
ότι τα επενδυτικά προϊόντα δεν προϋποθέτουν την 
ύπαρξη μεγάλου κεφαλαίου. Το ποσό μπορεί να 
είναι εφάπαξ και να είναι μικρό –ακόμη και 1.000 
ευρώ–, ενώ αρκετά διαδεδομένα είναι τα προγράμ-
ματα όπου μπορεί κάποιος να προσθέτει κεφάλαια 
ανά τακτά ή όχι χρονικά διαστήματα, π.χ. κάθε εξά-
μηνο ή χρόνο. Πρόκειται δηλαδή για ασφαλιστικά 
προγράμματα εφάπαξ καταβολής ή περιοδικών 
καταβολών τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο από μια 
επενδυτική επιλογή μέσα από την αγορά μεριδίων.

Ανεξάρτητα από το ποιο προϊόν θα επιλέξει 
κάποιος, αυτό που έχει σημασία είναι να διαλέξει 
μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία, κάτι που, με 
μικρές εξαιρέσεις, η ελληνική ασφαλιστική αγορά 
μπορεί πλέον να εγγυηθεί με μεγάλο βαθμό βε-
βαιότητας. Η διαφάνεια είναι ένα επίσης βασικό 
κριτήριο στην επιλογή του προϊόντος, κυρίως γιατί 
ο πελάτης πρέπει να έχει πλήρη γνώση για το πού 
επενδύονται τα χρήματά του, προκειμένου να γνω-
ρίζει και το ρίσκο που αναλαμβάνει. Οι ασφαλιστι-
κές εταιρείες στη χώρα μας είναι σε πολλές περι-
πτώσεις μέλη μεγάλων ομίλων και είναι σε θέση να 
εγγυώνται χαμηλό διαχειριστικό κόστος, δίνοντας 
έτσι στον πελάτη το μεγαλύτερο μέρος της απόδο-
σης.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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Συνεχίστηκε το 
α΄ τρίμηνο του 
2017 η θετική 
πορεία της αγοράς, 
καταγράφοντας 
αύξηση 1,4% 
σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα 
της περσινής 
χρονιάς.

Σ
ε 1,7 δισ. ευρώ ανήλ-
θε το 2016 το ποσό 
που κατέβαλαν οι 
ασφαλιστικές εται-
ρείες σε ασφαλισμέ-
νους ως αποζημιώ-
σεις για αποταμιευ-
τικά και νοσοκομει-
ακά προγράμματα ή 

συμβόλαια ζωής. Ποσό-ρεκόρ για τα τελευταία 
χρόνια, αυξημένο κατά 70% σε σχέση με το 
2008, όταν το σύνολο των αποζημιώσεων ήταν 
μόλις 1 δισ. ευρώ, ενώ σε σχέση με το 2015 η 
αύξηση φτάνει το 6%.

Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε κα-
τόχους αποταμιευτικών προγραμμάτων ή συμ-
βολαίων ζωής και υγείας αντιπροσωπεύουν το 
85% των ασφαλιστικών εργασιών του κλάδου, 
που το 2016 ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοι-
χείων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδος (ΕΑΕΕ), από το σύνολο των 1,7 δισ. 
ευρώ, η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή τα 
1,3 δισ. ευρώ, αφορά αποζημιώσεις ατομικών 
προγραμμάτων, ενώ στα 388 εκατ. ευρώ ανέρ-
χονται οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για 
ομαδικά προγράμματα.

Αν και οι αποζημιώσεις του 2016 είναι αυ-
ξημένες σε σχέση με το 2015, για πρώτη φορά 
τα τελευταία χρόνια τα ποσά που καταβλήθη-
καν σε ασφαλισμένους λόγω πρόωρης ρευστο-
ποίησης συμβολαίων είναι λιγότερα σε σχέση 
με άλλες χρονιές. Σύμφωνα με την επεξεργασία 
των στοιχείων της ΕΑΕΕ, από τα 1,3 δισ. ευρώ 
των αποζημιώσεων σε ατομικά συμβόλαια, το 
50%, δηλαδή 655,5 εκατ. ευρώ, πληρώθηκε σε 
ασφαλισμένους που «έσπασαν» το ασφαλιστι-
κό τους συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, ενώ 

Αποζημιώσεις-ρεκόρ 1,7 δισ. ευρώ το 2016
συνολικά μαζί με τα ομαδικά προγράμματα οι 
αποζημιώσεις λόγω πρόωρης εξαγοράς ανήλ-
θαν σε 700,5 εκατ. ευρώ. Η μείωση των απο-
ζημιώσεων λόγω πρόωρης εξαγοράς φτάνει 
το 14% σε σχέση με το 2015, χρονιά κατά την 
οποία οι αντίστοιχες αποζημιώσεις ανήλθαν 
στα 815,5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι το σπάσιμο των 
ασφαλιστικών συμβολαίων πριν από την κα-
νονική λήξη παραμένει κυρίαρχη τάση στην 
αγορά και είναι αποτέλεσμα της μείωσης του 
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, μέ-
ρος των οποίων υποχρεώνεται να ρευστοποιή-
σει πρόωρα το αποταμιευτικό του πρόγραμμα, 
κυρίως λόγω αδυναμίας να το χρηματοδοτήσει 
μέχρι τη λήξη του.

Υψηλές ήταν το 2016 και οι αποζημιώσεις 
που πληρώθηκαν λόγω επέλευσης του ασφα-
λιστικού κινδύνου. Αυτές ανήλθαν στα 578,5 
εκατ. ευρώ έναντι 483,4 το 2015, ενώ στα 387,4 
εκατ. ευρώ, από 286,1 εκατ. ευρώ, ανήλθε το 
ποσό που πλήρωσαν οι ασφαλιστικές εταιρεί-
ες λόγω κανονικής λήξης του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου.

Η πορεία του α΄ τριμήνου
Παρά την πτώση του ΑΕΠ για το α΄ τρίμηνο 
του 2017, η καλή πορεία της ασφαλιστικής αγο-
ράς κατά το 2016, το οποίο έκλεισε με αύξηση 
4,6%, συνεχίζεται και το α΄ τρίμηνο του 2017, 
καταγράφοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς.

Αναλυτικά, η εξέλιξη της παραγωγής ασφα-
λίστρων, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέ-
σματα 50 ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών 
της ΕΑΕΕ, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 
97,2% της συνολικής παραγωγής, για το α΄ τρί-
μηνο του 2017 έχει ως εξής:

• Οι ασφαλίσεις ζωής παρουσιάζουν αύξηση 
3,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δι-
άστημα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην 
καλή πορεία των επενδυτικών προϊόντων ζωής, 
αλλά και των ομαδικών προγραμμάτων.
• Οι ασφαλίσεις ζημιών σημειώνουν μείωση 
0,6% για το ίδιο διάστημα, γεγονός που οφεί-
λεται κυρίως στον κλάδο των αυτοκινήτων.
• Την ίδια στιγμή ο κλάδος υγείας συνεχίζει τη 
θετική του πορεία.

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Δημήτρης Μαζαρά-
κης σχολίασε σχετικά: «Η μικρή αλλά σημα-
ντική αυτή αύξηση για τον ασφαλιστικό κλάδο 
επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τη στρο-
φή των Ελλήνων προς την ιδιωτική ασφάλιση. 
Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιό-
τητα και τη σημαντική μείωση του διαθέσιμου 
εισοδήματος, το θετικό πρόσημο της ασφαλι-
στικής αγοράς κατά το 2016, αλλά και για το 
α΄ τρίμηνο του 2017, αποδεικνύει ότι οι ασφα-
λισμένοι εμπιστεύονται όλο και περισσότερο 
τις λύσεις που ο ασφαλιστικός κλάδος τούς 
προσφέρει, λύσεις μοντέρνες και εξατομικευ-
μένες, καθώς και υπηρεσίες υψηλής ποιότη-
τας, σε πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό που 
καλούνται σήμερα να επωμιστούν.

»Σίγουρα η εξέλιξη αυτή μας κάνει περισ-
σότερο αισιόδοξους, αλλά όχι λιγότερο προσε-
κτικούς. Οι προκλήσεις που απασχολούν τον 
κλάδο μας, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο, εντείνονται και απαιτούν διαρκή 
εγρήγορση και προσπάθεια απ’ όλους.

»Ο κλάδος μας είναι έτοιμος να αντιμετω-
πίσει αυτές τις προκλήσεις. Είναι έτοιμος να 
συνεισφέρει στη συνολική μεταρρυθμιστική 
προσπάθεια της χώρας και να αποτελέσει έναν 
πολύτιμο εταίρο που δημιουργεί πρόσθετη 
αξία στην κοινωνία και στους ασφαλισμένους».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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