ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΗ: Σ.Δ.0.
ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ
ΘΕΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
: ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝ\ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ 1998

ΓΕΩΡΓΙΑ Δ. ΣΑΜΑΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ 1998

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

σελ. 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

σελ. 2
Α. Η ασ<ράλιση ως αντικείμενο των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων
Β.Νομική και οικονομική άποψη της ασφάλισης
Γ. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Θεωρητική Προσέγγιση
Βασικές Έννοιες
Βασικές Ασφαλιστικές Αρχές
Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
Ασφαλίσεις Θαλασσίων Κινδύνων, Αέρος και
Μεταφορών
6. Ασφαλίσεις Ευθύνης
7. Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων
8. Αντασφάλιση

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:

σελ. 2
σελ. 3
σελ. 5

σελ. 7
σελ. 8
σελ. 11
σελ.13
σελ.19
σελ. 19
σελ.19
σελ.20

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ
1.Διαρθρωτικές Μεταβολές στην Ασφαλιστική
Αγορά
Η Ανάγκη Εισαγωγής Εποπτικών Αρχών
στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις
3. Χρεογραφοποίηση Ασφαλιστικών Κινδύνων
4. Συμπεράσματα
2.

σελ. 23
σελ. 24
σελ. 24

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
1.Υπολογισμός του ασφαλίστρου στην
ασφάλεια ζωής
2.Υπολογισμός του ασφαλίστρου στην
ασφάλεια αυτοκινήτων
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ:

σελ. 26
σελ. 27

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Γενικά
2. Ο δείκτης οικονομικής ευρωστίας
3.
Συγκριτικά στοιχεία και ανάλυση δυο
ασφαλιστικών επιχειρήσεων από λογιστική άποψη
4. Σύγκριση Allianz και Helvetia
5. Η δραστηριότητα των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων στην Μακεδονία

σελ. 29
σελ. 29
σελ. 31
σελ. 33

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ:

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΈΝΩΣΗ
Ι.Το νέο νομοθετικό ττλαίσιο της Ε.Ε. και ττώς
επηρεάζει την Ελληνική ασφαλιστική αγορά
2.
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και η
νομισματική ένωση
3.
Οδηγία B.C.C.I. και προοπτικές

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ:

σελ, 41
σελ. 41

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1.
Οικονομική σημασία των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων
2. Συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο
ασφαλιστικό σύστημα
σελ.
σελ.
3.Προβληματικές εταιρίες
4. Προοπτικές
σελ.
5. Συμπεράσματα
σελ.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1.Η παρούσα εικόνα της κοινωνικής και
ιδιωτικής ασφάλισης
2. Κοινωνική Ασφάλιση
3. Ιδιωτική Ασφάλιση
4.0 ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στη
σημερινή πραγματικότητα
5.Τα προβλήματα της κοινωνικής ασφάλισης
και σκέψεις για τη βελτίωσή της
6. Προτάσεις εξυγίανσης της κοινωνικής
ασ(ράλισης
7.Ανακεφαλαίωση

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ:

45
45
46
47

σελ. 50
σελ. 51
σελ. 52
σελ. 52
σελ. 54
σελ. 55
σελ. 56

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Εισαγωγή
2. Προτάσεις Πολιτικής
3. Προτάσεις εξυγείανσης για τον κλάδο αυτοκινήτου
4. Επίλογος

σελ.58
σελ.58
σελ. 60
σελ.61

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ

σελ. 62

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κάθε άτομο, σε όλη του τη ζωή, είναι εκτεθειμένο σε ένα μεγάλο αριθμό
κινδύνων, οι οποίοι του καθορίζουν την προσωπική, οικογενειακή οικονομική και
συναισθηματική του κατάσταση και τη ζωή του γενικότερα. Ο άνθρωπος, εφόσον
δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του για να αποφύγει τις καταστρεπτικές
συνέπειες που προξενούν οι παντώς είδους κίνδυνοι, απευθύνεται σε
οργανωμένες επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς που του παρέχουν
ασφαλιστική κάλυψη, για να εξασφαλίσει τα αγαθά του και να αποκαταστήσει τις
ζημιές που ίσως υποστεί. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί
οργανισμοί κοινωνικού χαρακτήρα, προσφέρουν ασφαλιστικές υπηρεσίες και ο
κύριος σκοπός τους είναι να μειώσουν τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να
υποστεί κάποιος ή κάποιοι, αν ο κίνδυνος γίνει πραγματικότητα.
Μέσα στα πλαίσια της σημερινής οικονομικής διάρθρωσης, ο άνθρωπος για
να εξασφαλίσει τα αγαθά του και να αποκαταστήσει τις βλάβες ή ζημιές που
ενδέχεται να υποστεί και να μειώσει τις συνέπειες, ασφαλίζεται δια μέσου είτε της
ιδιωτικής είτε της δημόσιας ασφαλιστικής πρωτοβουλίας ή και των δύο μορφών
μαζί.
Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την έννοια, τις εργασίες και την
συμβολή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αποκτηθεί μια σφαιρική
άποψη από τον αναγνώστη για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και το αντικείμενό
τους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ασφαλιστικές εταιρίες τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν πολύ μεγάλη
δραστηριότητα και εξειδίκευση, ώστε σήμερα να αποτελούν και να προσφέρουν
ιδιάζουσα αυτοτελή υπηρεσία που απαιτεί και συνδυάζει πολλές γνώσεις, θεωρία,
πρακτική, εμπειρία, εξειδίκευση και άλλες παραμέτρους.
Είναι γνωστό ότι, αιώνες τώρα, η ασφάλιση έχει συνδεθεί με τον ανθρώπινο
πόνο και την οξύτατη ανάγκη των ανθρώπων να επιβιώσουν και να
προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, ιδιαίτερα τα μεγάλης αξίας.
Αναφέρω τι είπε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ: «Αν μου ήταν δυνατό θα έγραφα τη
λέξη "ασφάλιση" σε κάθε σπίτι και μέτωπο κάθε ανθρώπου. Τόσο σίγουρος είμαι
ότι με την ασφάλιση σώζονται οικογένειες από ανεπανόρθωτη καταστροφή.»

Α. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο σημείο αυτό, θα ανατπύξω τις δυο μεγάλες κατηγορίες του αντικειμένου
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που είναι η ασφάλιση. Επιτρέψτε μου κάποιες
επιφυλάξεις, ως προς την ακρίβεια και την εγκυρότητα των στοιχείων που
παραθέτω, λόγω της αλλαγής δεδομένων καθημερινά.
Η πρώτη κατηγορία της ασφάλισης, περιλαμβάνει την ασφάλιση που
επιβάλλει το κράτος στους πολίτες του. Αυτή ασκείται από νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και καλείται κοινωνική ασφάλιση, ασφαλίζει δε κυρίως τη ζωή,
την ικανότητα για εργασία, προσφέρει εισόδημα λόγω ατυχήματος ή ασθενείας,
νοσοκομειακή περίθαλψη, σύνταξη αναπηρίας, γήρατος, χηρείας, ορφάνιας κλπ.
Η ασφαλιστική σχέση που συνδέει φορείς και ασφαλισμένους στην ασφάλιση
αυτή, διέπεται από διατάξεις του δημοσίου δικαίου.
Η δεύτερη κατηγορία της ασφάλισης, είναι οι οργανωμένες και εξειδικευμένες
ασφαλιστικές ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, και η λειτουργία τους ρυθμίζεται
νομικά κυρίως από τον εμπορικό νόμο.
Η ιδιωτική ασφάλιση είναι μια ελεύθερη σύμβαση που υποχρεώνει την
ασφαλιστική επιχείρηση να αποκαταστήσει κάποια ζημιά του ασ(ραλισμένου που
είναι πιθανό να του συμβεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Για την
εξασφάλιση αυτή, ο ασφαλισμένος πληρώνει περιοδικά ή εφάπαξ ένα ποσό
χρημάτων που λέγεται ασφάλιστρο.
Το κύριο γνώρισμα της ιδιωτικής ασφάλισης, είναι ότι στηρίζεται σε
ελεύθερες συμβάσεις, εκτός από μερικές εξαιρέσεις όπου υπάρχει εξαναγκασμός
για ασφάλιση (π.χ. ασφάλιση αυτοκινήτων). Η ιδιωτική ασφάλιση, αποτελεί
ατομική πρόνοια κάθε ασφαλισμένου και είναι μια ελεύθερη σύμβαση, η οποία
υποχρεώνει την ασφαλιστική επιχείρηση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Η βασική επομένως διαφορά μεταξύ κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης,
είναι ότι η μεν κοινωνική έχει αναγκαστική ισχύ και βασίζεται σε νόμο, ενώ αντίθετα
η ιδιωτική βασίζεται σε ελεύθερη σύμβαση.

Η ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας, βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο σε
σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης παρόλο που τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζει αλματώδη εξέλιξη.
Δεν είναι μόνο η κακή κατάσταση των ταμείων της κοινωνικής ασφάλισης
που δημιουργεί την ανάπτυξη των εργασιών των ιδιωτικών ασφαλιστικών
επιχειρήσεων στη χώρα μας, αλλά είναι και η προσπάθεια που καταβάλλεται από
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να ενημερώσουν τον κόσμο για τα θετικά σημεία της
ασφάλισης, καθώς και η αναμενόμενη απελευθέρωση των ασφαλιστικών
υπηρεσιών που προωθείται από την Κοινότητα για την ολοκλήρωση της ενιαίας
εσωτερικής αγοράς.
Ήδη, από το 1985, έχει αρχίσει η προσαρμογή της Ελληνικής ασφαλιστικής
νομοθεσίας προς τις πρώτες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη
εγκατάσταση και ταυτόχρονη εξυγίανση και εναρμόνιση των ελληνικών
ασφαλιστικών εταιριών, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για
όλες τις κοινοτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Στόχος της κοινοτικής πολιτικής,
είναι να δίνεται η δυνατότητα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενός κράτους-μέλους
να μπορούν να καλύπτουν κινδύνους στα άλλα κράτη-μέλη, χωρίς να χρειάζεται
να έχουν σ' αυτά εγκατάσταση. Επίσης, κάθε Ευρωπαίος πολίτης που θέλει να
συνάψει μια ασφαλιστική σύμβαση, μπορεί να απευθύνεται σ' οποιαδήποτε
κοινοτική ασφαλιστική επιχείρηση. Οι εξελίξεις επομένως, θα είναι ραγδαίες και ο
ανταγωνισμός μεγάλος, με συνέπεια να έχουμε μείωση ασφαλίστρων και αύξηση
της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Στη χώρα μας, σήμερα, λειτουργούν περίπου 150 ασφαλιστικές επιχειρήσεις
από τις οποίες 80 είναι ελληνικές και οι 70 αλλοδαπές. Από αυτές οι 118 είναι μέλη
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, επτά (7) από τις ελληνικές επιχειρήσεις
ελέγχονται από τράπεζες και συγκεντρώνουν το 44% της παραγωγής.

Β. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σχετικά με την έννοια της ιδιωτικής ασφάλισης, αναφέρονται τα εξής:
Την έννοια της ασ(ράλισης μπορούμε να τη διακρίνουμε από νομική και
οικονομική άποψη.
Από νομική άποψη ασφάλιση είναι μια σύμβαση με την οποία ο ασφαλιστής
αναλαμβάνει την υποχρέωση, έναντι καταβολής ενός ασφαλίστρου, να καταβάλλει
στον ασφαλιζόμενο ορισμένη παροχή στην περίπτωση πραγματοποίησης ενός
τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας που καθορίζεται στη σύμβαση.
Η ασφάλιση, είναι μια αμφοτεροβαρής σύμβαση που αποβλέπει στην
εξασφάλιση κατά κινδύνων. Με τον όρο «κίνδυνος» νοείται το ενδεχόμενο να
πραγματοποιηθεί ένα ζημιογόνο γεγονός, το οποίο είναι πιθανό να συμ ^ί, αλλά
αδύνατον να προβλεφθεί εκ των προτέρων, δηλαδή ο κίνδυνος συνδέεται με τις
αρχές της πιθανότητας και της αβεβαιότητας και μπορεί να προκαλέσει οικονομική
ζημιά. Για να αποτελέσει ασφαλιστικό κίνδυνο ένα ενδεχόμενο, θα πρέπει ο
κίνδυνος να είναι κοινός για ένα μεγάλο πλήθος προσώπων ή πραγμάτων και να
υπάρχει ανεξαρτησία και ομοιογένεια των ασφαλισμένων κινδύνων.
Χωρίς να υπάρχει κίνδυνος, είναι αδύνατη κάθε ασφαλιστική σύμβαση,
δηλαδή, ο κίνδυνος είναι γενικά η κάθε μορφής ασφάλισης. Όσον αφορά το
ερώτημα, αν ο κίνδυνος νοείται πάντα σαν οικονομικό επιζήμιο ενδεχόμενο

γεγονός, η απάντηση είναι, ότι για την ασφαλιστική επιχείρηση, η πραγματοποίηση
του κινδύνου έχει πάντα οικονομικές συνέπειες.
Όσο πιο πολύπλοκη γίνεται η οικονομική ζωή, τόσο αυξάνεται και η
αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Για να γίνει περισσότερο
κατανοητή η σημασία των ασφαλίσεων, είναι αναγκαίο να αναφερθούν
περισσότερα για την έννοια του κινδύνου και της αβεβαιότητας και για το πώς
μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Ο κίνδυνος που αποτελεί το λόγο ύπαρξης της ασφάλισης, παίρνει πολλές
διαφορετικές μορφές και εμφανίζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, περιέχει
δε πάντα κάτι το κακό και δυσάρεστο. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι ο
κίνδυνος μπορεί να ορισθεί ως το πιθανό ανεπιθύμητο, δυσάρεστο και ασύμφορο
αποτέλεσμα ενός μελλοντικού ενδεχομένου.
Αντίθετο του κινδύνου είναι η τύχη που περιέχει πάντα κάτι το καλό και
ευχάριστο, επομένως η τύχη μπορεί να ορισθεί ως το πιθανό επιθυμητό ευχάριστο
και κερδοφόρο αποτέλεσμα ενός μελλοντικού ενδεχομένου.
Τόσο ο κίνδυνος, όσο και η τύχη σχετίζονται πάρα πολύ με την αβεβαιότητα.
Αν το αποτέλεσμα ενός ενδεχομένου ήταν (^βαιο, η ασφάλιση Δε θα είχε κανένα
νόημα. Π. χ. το ότι ο κάθε άνθρωπος κάποτε θα πεθάνει είναι βέβαιο γεγονός, το
πότε όμως είναι γεγονός αβέβαιο. Τους κινδύνους μπορούμε να τους χωρίσουμε
σε κερδοσκοπικούς και καθαρούς κινδύνους.
Οι κερδοσκοπικοί κίνδυνοι δεν είναι ασφαλίσιμοι εμπορικά, ενώ οι καθαροί
κίνδυνοι είναι γενικά ασφαλίσιμοι και προκαλούν τόσο ατομικές όσο και κοινωνικές
ζημιές π.χ. μια μεγάλη πυρκαγιά σε ένα μεγάλο εργοστάσιο επηρεάζει όχι μόνο
την επιχείρηση, αλλά και τους εργαζομένους γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους,
επίσης έχουμε απώλεια εσόδων άλλων επιχειρήσεων, τραυματισμούς ή θανάτους
κλπ. Εκτός από τις ζημιές οικονομικού χαρακτήρα, οι καθαροί κίνδυνοι προκαλούν
και ζημιές που δεν μπορεί να τους αποδοθεί οικονομική αξία. Ένα αντικείμενο
μπορεί να έχει ελάχιστη ή και καμία οικονομική αξία, να έχει όμως μεγάλη αξία για
τον κάτοχό του. Η ύπαρξη των καθαρών κινδύνων επιβάλλει στην κοινωνία ένα
κόστος. Για την ελαχιστοποίηση των ζημιών που προέρχονται από τους
διάφορους κινδύνους υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισής τους, όπως:
αποφυγή του κινδύνου, πρόληψη, αυτασφάλιση, μεταφορά του κινδύνου. Στη
σύγχρονη οικονομία η σημαντικότερη μορφή μεταφοράς κινδύνου είναι η
ασφάλιση.

r. οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1, ΕΘΝΙΚΗ
2. INTERAMERICAN ΖΩΗΣ
3. ΑΣΤΗΡ
4. ΦΟΙΝΙΞ
5.
6.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ

7. INTERAMERICAN
ΖΗΜΙΩΝ
8. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
10. AGFKOSMOS
11. ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΕΡ
ΕΛΛΑΣ
12. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
13. ΕΤΕΒΑ
14. ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ
ΖΩΗΣ
15. ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ
16. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
17. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ
18. SUN ALLIANCE ΕΛΛΑΣ
19. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
20. ΛΑΪΚΗ
21. GENERAL LIFE
22. INTERNATIONAL
23. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
70. ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ-ΜΕΡΙΜΝΑ
71. ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ
72. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
73. INTERSUISSE ΖΗΜΙΩΝ
74. CIT1LIFE
75. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

24. ΗΛΙΟΣ
25. METROLIFE
26. ΙΟΝΙΚΗ
27. NORDSTERN
COLONIA
28. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
29.0ΛΥΜΠΙΑΚΗVICTORIA ΖΗΜΙΩΝ
30. HELVETIA

47. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
48. ΓΗ. ΣΚΟΥΤΡΗΣ
49. ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝ
50. ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ

31. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
32. AGF ΚΟΣΜΟΣ
ΖΩΗΣ
33. ΕΛΛΗΝΙΚΟ LLOYD
34. GOTAER ΕΛΛΑΣ

54. ΑΚΜΗ
55. ΠΗΓΑΣΟΣ

35. Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ
36. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
37. ΕΛΛΑΣ

58. ΠΕΙΡΑΪΚΗ
59. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
60. ΕΥΡΩΠΗ

38. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ
39. ΑΠΟΛΛΩΝ
40. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
41. CIGNA ΕΛΛΑΣ
42. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
43. ΕΣΤΙΑ
44. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
45. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ
76.
INTERCONTINENTAL
77. EUROSTAR

61. ΑΛΦΑ
62. ΠΡΟΟΔΟΣ
63. ΑΚΜΗ ΖΩΗΣ

78. NORDST. COLON
ΖΩΗΣ
79. UNIVERSAL LIFE
80. IMPERIAL HELLAS
81. LE MANS
ASSURANCES

51. ΟΡΙΖΩΝ
52.ΔΥΝΑΜΙΣ
53. ΕΡΜΗΣ

56. ΓΑΛΑΞΙΑΣ
57. ΠΟΣΕΙΔΩΝ

64. ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
65. ΕΓΝΑΤΙΑ
66. HELVETIA ΖΩΗΣ
67. SCHWEIZ LIFE
68. CONTINENTAL
69. INTERSALONIKA
82. SCOPLIFE
83. INTERSUISSE
ΖΩΗΣ
84.INTERSALONIKA
ΖΩΗΣ
85.0ΛΥΜΠΙΑΚΗ
VICTORIA ΖΩΗΣ

1. NATIONALE NEDERLADEN Ζωής
(Ολλανδική)
2. ΑίΙΟΟ(ΗΠΑ)
3. RAS (Ιταλική)
4. ASSI. GENERALI (Ιταλική)
5. SCHWEIZ (Ελβετική)
6. COMMERCIAL UNION (Βρετανική)
7. SIGNA(HnA)
8. IMPERIO (Πορτογαλική)
9. NATIONALE NEDERU\DEN Γενικών
(Ολλανδική)
10. GENERAL ACCIDENT (Βρετανική)
11. NATIONAL UNION (ΗΠΑ)
12. ASSITALIA (Ιταλία)
13. AACHENER (Γερμανική)
14. LEGAL-GENERAL (Βρετανική)
15. INA (Βρετανική)
16. PEARL (Βρετανική)
17. UAP lARD (Γαλλική)
18. PHONE MED (Γαλλική)
19. UAP (Γαλλική)
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

COMP.ASSUR.MARTIME (Γαλλική)
CONTINENTAL (ΗΠΑ)
ALLIANCE (Βρετανική)
CONTINGENCY (Βρετανική)
NORWICH (Βρετανική)
BLACK SEA (Βρετανική)
LONDON ASSURANCE (Βρετανική)
TAISHO (Βρετανική)

29. GUARDIAN ROYAL EXC.
(Βρετανική)
30. DAS (Γερμανική)
31. ALLIANZ (Γερμανική)
32. ROYAL INS. CO. (Βρετανική)
33. ROYAL INS. INT. (Βρετανική)
34. NAT. SUISSE (Ελβετική)
35. EAGLE STAR (Βρεανική)
36. MUNICIPAL (Βρετανική)
37. AVON (Βρετανική)
38. ROYAL EXC. (Βρετανική)
39. PRESERVATRICE (Γαλλική)
40. ARAG (Γερμανική)
41. LA BALOISE (Ελβετική)
42. TOKYO MARINE (Ιαπωνική)
43. NEW ROTTERDAM (Ολλανδική)
44. SUN (Βρετανική)
45. BRITISH & FOREIGN (Βρετανική)
46. BALTICA SCANDINAVIA
(Δανική)
47. GUARDIAN ASSURANCE
(Βρετανική)
48. CENTURY (Βρετανική)
49. TREKRONER (Δανική)
50. YASUDA (Ιαπωνική)
51. MALAYAN (Φιλιττπινέζικη)
52. ABEILLE (Γαλλική)
53. PROVINCIAL (Βρετανική)
54. SCOTTISH UNION (Βρετανική)
55. MARINE INSURANCE
(Βρετανική)

i
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28. UNION MARINE (Βρετανική)

Για την συγγραφή της εισαγωγής χρησιμοποιήθηκαν;
«Εισαγωγή στην ασφαλιστική επιστήμη», Πέτρος Κιόχος, Εκδόσεις Interbooks,
Αθήνα 1993, σελ. 15-32.
«Ιδιωτική Ασφάλιση», Νίκος Κατσαρός, Τεύχος 326, Φεβρουάριος 1997, σελ. 35-38.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

1.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δρούν στην Ελλάδα διαχωρίζουν τους
κλάδους τους σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
- ζωής
γενικών
λοιπές (ζημιών)
Η αρχική διαφορά μεταξύ ζημιών και ζωής, είναι ότι οι μεν ασφάλειες ζωής
ενέχουν μια διαχρονικότητα, καθώς τα ασφάλιστρα που πληρώνει κάποιος για την
κάλυψή του, συσσωρεύονται και σχηματίζουν συν τον χρόνο ένα κεφάλαιο, οι δε
ασφάλειες ζημιών έχουν έναν εφάπαξ (και όχι σωρευτικό) χαρακτήρα, καθώς τα
(συνήθως) ετήσια ασφάλιστρα, αγοράζουν μια κάλυψη που ολοκληρώνεται και
τελειώνει μαζί με το δεδομένο έτος.
Ο διαχωρισμός αυτός είναι προφανής, στην περίπτωση που κάποιος κάνει
ασφάλιση επιβιώσεως ( δηλαδή συμφωνεί με την εταιρία να πάρει ένα εφάπαξ
κεφάλαιο ή μια σύνταξη, αν, με το πέρας μιας συμφωνημένης περιόδου βρίσκεται
εν ζωή ). Στην περίπτωση δηλαδή αυτή, ο ασφαλισμένος κατ’ ουσίαν αποταμιεύει
επί σειρά ετών, προκειμένου να σχηματισθεί το στοχευόμενο κεφάλαιο.
Από την άλλη μεριά, σε μια απλή ασφάλιση αυτοκινήτου το ετήσιο
ασφάλιστρο αγοράζει μια ετήσια και μόνο κάλυψη ( συνήθως αστικής ευθύνης δηλαδή έκανες ζημιά σε κάποιον; θα την πληρώσεις , δηλαδή, θα την πληρώσει
για λογαριασμό σου η ασφαλιστική σου εταιρία ). Με το πέρας του έτους, λήγει και
η προστασία που είχε αγοράσει ο οδηγός με το ασφάλιστρο, και δύναται να
μεταπηδήσει, αν θέλει, σε άλλη εταιρία, χωρίς να χάνει τίποτε. Στην περίπτωση
της ζωής, όμως, δεν είναι έτσι, καθώς το «σπάσιμο» του συμβολαίου συνεπάγεται
απώλεια μεγάλου μέρους ( ή και όλων ) των χρημάτων, που έχουν ήδη καταβληθεί
για ασφάλιστρα, ακριβώς επειδή στην περίπτωση της ζωής η καταβολή
ασφαλίστρων ενέχει σωρευτικό χαρακτήρα.
Αλλά ο διαχωρισμός μεταξύ ασφαλειών ζωής και ζημιών, βάσει του βαθμού
«σωρευτικότητας» υπάρχει και σε λιγότερο προφανείς περιπτώσεις, όπως στην
περίπτωση της πρόσκαιρης ασφάλισης ζωής. Εδώ, ο ασφαλισμένος θα εισπράξει
το συμφωνημένο κεφάλαιο ( συν ενδεχομένως, ένα μέρος των κερδών από τις
επενδύσεις της εταιρίας, αν έτσι έχει συμφωνηθεί ) μόνο στην περίτπωση
απεβίωσής του εντός ορισμένης περιόδου ( άρα κατ’ ουσίαν θα το εισπράξει ο
όποιος δικαιούχος, που ο ασφαλισμένος έχει ορίσει).
Στην αντίθετη περίπτωση, ο ασφαλισμένος δεν παίρνει τίποτα, ενώ 'χει την
δυνατότητα να μην κάνει αποταμίευση για τον εαυτό του, μα τα ασφάλιστρα που
καταβάλει τα αποταμιεύει η εταιρία, προκειμένου να είναι σε θέση να πληρώσει τον
δικαιούχο, αν επέλθει κίνδυνος ( ο θάνατος του ασφαλισμένου ), βάσει πάντοτε
των υπολογισμών που η ίδια η εταιρία κάνει για τις πιθανότητες που υπάρχουν να
συμβεί κάτι τέτοιο.

Πράγματι, οι νομιμόφρονες και σωστές ασφαλιστικές εταιρίες, σχεδιάζουν
προγράμματα και ορίζουν ασφάλιστρα με βάση τις πιθανότητες των κινδύνων.
Λ.χ. αν είναι βέβαιο ότι ένας ιδιοκτήτης Ι,Χ. θα κάνει ζημιά ύψους 100δρχ. σε
κάποιον άλλο, εντός του έτους, τότε λογικό είναι το ασφάλιστρο να τεθεί στις
100δρχ. Αν, όμως, οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι έστω μόλις 10%,
τότε το ασφάλιστρο θα τεθεί χονδρικά στις 10δρχ. ( συν τα έξοδα της εταιρίας και
τον σχετικό φόρο ). Από κει και πέρα ο οδηγός βγαίνει ωφελημένος διότι πληρώνει
μόνο 10δρχ για τη ζημιά, που αν επήρχετο και ήταν ανασφάλιστος, θα του κόστιζε
100δρχ. Αλλά και η εταιρία βγαίνει ωφελημένη, υπό τον όρο πως θα έχει
τουλάχιστον 11-12 πελάτες ( ούτως ώστε αν μέσα στο έτος, ο ένας στους δέκα -το
10% - πάθει το ατύχημα και χρειασθεί να καταβάλλει η εταιρία τις 100δρχ. ζημιά,
θα έχει επιπλέον 10-20δρχ. , από τις οποίες θα πληρώσει τα λοιπά της διοικητικά—έξοδα και θα της μείνει ένα κέρδος ).
Βεβαίως, οι ασφάλειες ζωής καλύπτουν έναντι ενός βέβαιου κινδύνου, του
ίδιου του θανάτου. Έτσι, αν κάποιος ήταν να κάνει ασφάλεια ζωής, ενώ πρόκειται
να πεθάνει σε ένα λεπτό, το ασφάλιστρο ξανά θα ήταν ίσο προς το ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο.
Με άλλα λόγια, όσο πιο νέος κάνει κανείς ασφάλεια ζωής, τόσο πιο αβέβαιο
είναι ότι θα πεθάνει «πριν την ώρα του» και όσο πιο ηλικιωμένος την κάνει, τόσο
πιο κοντά έρχεται στην ώρα στην οποία ούτως ή άλλως, με βάση στατιστικούς
πίνακες θνησιμότητας, θα αποβιώσει.
Αρα, παρά το ότι στις ασφάλειες ζωής ο κίνδυνος είναι εν τέλει βέβαιος,
εκείνο που δεν είναι βέβαιο, είναι ο πρόωρος θάνατος. Είναι δηλαδή ακριβώς η
σχετικά χαμηλή πιθανότητα πρόωρου ή αιφνίδιου θανάτου, που επιτρέπει στις
εταιρίες να εισπράττουν χαμηλό ασφάλιστρο ( τόσο χαμηλότερο όσο πιο νέος είναι
κάποιος ή όσο λιγότερο επικίνδυνο επάγγελμα ασκεί) για ασφαλίσεις ζωής.

2.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

2.1. Τι είναι ασφάλεια
Είναι μια αμφοτεροβαρής σύμβαση μεταξύ δυο μερών, δηλαδή της
ασφαλιστικής εταιρίας και του ασ(ραλιζομένου, όπου ο ασφαλιζόμενος με την
καταβολή του ασφαλίστρου για συμφωνημένο χρονικό διάστημα υποχρεώνει την
ασφαλιστική εταιρία να καταβάλει το συμφωνηθέν κεφάλαιο σε περίπτωση
επελεύσεως του κινδύνου στους δικαιούχους που ορίζει το συμβόλαιο, ή στον ίδιο
μετά τη λήξη του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος.
2.2. Τι είναι ασφαλιστική εταιρία
Ασφαλιστική Εταιρία είναι ένας οικονομικός οργανισμός που έχει την
δυνατότητα με τις συνεισφορές των πολλών να ομαδοποιεί τον κίνδυνο και έτσι
μεταφέρει αυτόν από το άτομο στην ομάδα ελαχιστοποιώντας το οικονομικό
βάρος.
2.3. rioioc είναι ο ooAoc του ασφαλιστή
Ο ασφαλιστής είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της απρόσωπης
ασφαλιστικής εταιρίας και του κάθε πελάτη στη σύναψη της ασφά^σης. Ο ρόλος
του είναι να ξεπεράσει το απρόσωπο της εταιρίας και να γίνει ο κοινωνικός

εκπρόσωπος αυτής, στηρίζοντας τα προσόντα του στην αρχή της ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
σε κάθε του επαφή με τον πελάτη.
2.4. Σύυβαση ασφαλίσεων Cωήc ατυγηυάτων και uvtiac
Είναι το ενυπόγραφο έντυπο που εκδίδει η εταιρία, προσυπογράφει ο
συμβαλλόμενος και στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του συμβαλλομένου, του
ασφαλιζομένου, ( ή και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς του που τυχόν
συνασφαλίζονται ), των δικαιούχων και καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα όλων των ενδιαφερομένων μερών, ανάλογα με τα διάφορα είδη
κινδύνων που καλύπτονται.
2.5. r/o/oc είναι ο συυβαλλόυενο<:
Είναι το (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο το οποίο συμφωνεί (ενυπόγραφα) με
την Εταιρία τα της συμβάσεως Ασφαλίσεων Ζωής, Ατυχημάτων και Υγείας.
2. 6. rioioc είναι ο aawaAiauivoc
Είναι το φυσικό πρόσωπο επί της ζωής του οποίου συμφωνείται η Σύμβαση
Ασφαλίσεως Ζωής, Ατυχημάτων και Υγείας (ονομάζεται και «κυρίως
Ασφαλιζόμενος»). Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται και για τα εξαρτώμενα μέλη της
οικογένειας του «κυρίως ασφαλιζομένου»,
όταν συνασφαλίζονται
με
συμπληρωματικούς Κινδύνου Υγείας.
2.7. rioioc είναι ο diKaioCiyoc
Είναι το (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο το οποίο δικαιούται να εισπράξει το
ασφάλισμα.

2.8 .

Τι είναι ασφάλισυα
Είναι το ποσό (ή τα ποσά) που υποχρεούται να καταβάλει η Εταιρία,
σύμφωνα με τον ή τους ασφαλιζόμενο κίνδυνο που καλύπτει η σύμβαση
ασφαλίσεως Ζωής, Ατυχημάτων και Υγείας
2.9 Τι είναι ασφάλιστρο
Είναι το ποσό (ή τα ποσά) που υποχρεούται να καταβάλει ο Συμβαλλόμενος
για τη διατήρηση της Συμβάσεως Ασφαλίσεως Ζωής, Ατυχημάτων και Υγείας σε
πλήρη ισχύ.
2.10. Τι είναι πρόσθετη πράξη
Είναι το ενυπόγραφο έντυπο που εκδίδει η Εταιρία είτε μετά από έγγραφη
αίτηση του Συμβαλλομένου είτε σε εφαρμογή όρων της συμβάσεως ασφαλίσεως
ζωής, ατυχημάτων και υγείας, με σκοπό τη μεταβολή όρων ή άλλων στοιχείων της.

2.11. BaaiKdc Kivduvoc <Γωήο
Είναι το κύριο πρόγραμμα ασφαλίσεως που καλύπτει τον κυρίως
Ασφαλιζόμενο έναντι του κινδύνου μελλοντικού θανάτου.
Σε ορισμένες περιπτώσεις (παιδικά προγράμματα) είναι δυνατόν να
καλύπτεται ο Συμβαλλόμενος έναντι του κινδύνου μελλοντικού του θανάτου (ΑΠΑ
θανάτου Συμβαλλομένου).

2.12 Συυπληοωυατικοΐ κίνδυνοι ατυνηυάτων και uveiac
Είναι τα συμπληρωματικά προγράμματα ασφαλίσεως που καλύτττουν τον
Ασφαλιζόμενο έναντι των κινδύνων Ατυχημάτων ή και Υγείας και τα εξαρτώμενα
μέλη της οικογένειάς του έναντι των κινδύνων Υγείας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να καλύπτεται ο Συμβαλλόμενος
έναντι του κινδύνου Μόνιμης και Ολικής Ανικανότητάς του για εργασία (ΑΠΑ
ανικανότητας Συμβαλλόμενου.
2.13 Περίοδος ααφαλίσεως
Είναι η χρονική ετήσια περίοδος μεταξύ δυο διαδοχικών επετείων της
ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως Ασφαλίσεως Ζωής, Ατυχημάτων
και Υγείας.
2.14. Τι είναι ασφάλεια υε συυυετογπ στα κέρδη
Η Ασφάλεια με συμμετοχή στα κέρδη παρέχει κάλυψη που εξυπηρετεί δυο
ανάγκες;
α) Την προστασία
β) Την αποταμίευση.
Προσφέρεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο όχι μικρότερη των 10 ετών.
Στο τέλος της συμφωνημένης περιόδου καταβάλλεται στον ασφαλισμένο εφόσον
βρίσκεται στη ζωή το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και στους δικαιούχους αμέσως μετά
το θάνατό του, οποιαδήποτε χρονική στιγμή που ισχύει το συμβόλαιο.
2.15 Τι είναι ισόβια αοφάλαα υε συυυετογή στα υεοίσυατα
Η Ισόβια ασφάλιση παρέχει και αυτή προστασία και αποταμίευση, είναι
ισόβιος, δηλαδή διαρκεί για ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του ασφαλιζομένου και
σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζομένου καταβάλλει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
στους δικαιούχους.
Η αποταμίευση σ’ αυτήν τη μορφή ασφάλισης είναι μικρότερη απ' ότι στη
μικτή.
2.16 Μαθηυατικό Απόθευα
Είναι το ποσό που υποχρεούται να επενδύει η Εταιρία στο τέλος κάθε
οικονομικής χρήσης (31 Δεκεμβρίου) και το οποίο προέρχεται από τα ασφάλιστρα
του βασικού κινδύνου Ζωής, μετά την αφαίρεση των διαφόρων εξόδων και του
μέρους του ασφαλίστρου που αφορά στο ρίσκο θανάτου του Ασφαλιζομένου.
Το Μαθηματικό Απόθεμα υπολογίζεται με πολύπλοκες αναλογιστικές
μεθόδους που έχουν εγκριθεί από την εποπτεύουσα κρατική αρχή (Υπουργείο
Εμπορίου) και επενδύεται ώστε να εξασφαλίζει τα συμφέροντα των
Ασφαλιζομένων έναντι των εκάστοτε μελλοντικών κινδύνων θανάτου ή
επιβιώσεώς τους.

2 Μ Σ.Υ.Μ.Α.
Όταν η ετήσια απόδοση (ί %) της επενδύσεως των Μαθηματικών
Αποθεμάτων υπερβαίνει μια ελάχιστη τιμή (τεχνικό επιτόκιο συν 1%), η Εταιρία
πιστώνει τη Σύμβαση ασφαλίσεως Ζωής με ένα ποσό, που καλείται «μέρισμα
χρήσεως» και ισούται με το 90%χ(ί% - τεχνικό επιτόκιο - 1%) X επενδυθέν
Μαθηματικό Απόθεμα. Το «μέρισμα χρήσεως» προστίθεται στα «μερίσματα
χρήσεως» προηγουμένων ετών που έχουν εν τω μεταξύ συσσωρευτεί με ετήσια
απόδοση 90χ(ί%-1%) και το σύνολό τους αποτελεί το εκάστοτε «υπόλοιπο» ενός
λογαριασμού που καλείται «συμμετοχή στα κέρδη από την υπεραπόδοση των
επενδύσεων των Μαθηματικών Αποθεμάτων»(Σ.Υ.Μ.Α.).
Το τεχνικό επιτόκιο σε όλους τους τύπους Βασικού κινδύνου Ζωής είναι
4,25% εκτός από τα συνταξιοδοτικά προγράμματα που είναι 5%.
2.18 Ελεύθερο Κεφάλαιο
Αν ο Συμβαλλόμενος, μετά την πληρωμή των 3 πρώτων ετήσιων
ασφαλίστρων (σε ορισμένες περιιττώσεις των δυο πρώτων), διακόψει την
πληρωμή των υπολοίπων δόσεων ασφαλίστρων, είναι δυνατόν να συνεχίσει να
ισχύει ο Βασικός Κίνδυνος Ζωής μέχρι την αρχικά προκαθορισμένη λήξη του, το
Ασφάλισμα όμως που θα καταβληθεί είναι μειωμένο έναντι του αρχικά
συμφωνηθέντος. Το μειωμένο αυτό ασφάλισμα καλείται «Ελεύθερο Κεφάλαιο» και
ανάλογα με τον τύπο του βασικού κινδύνου ζωής μπορεί να χωρίζεται σε
«Ελεύθερο Κεφάλαιο Θανάτου» και «Ελεύθερο Κεφάλαιο επιβιώσεως στη λήξη».
2.19 Ε8ανοοά
~
Αν ο Συμβαλλόμενος, μετά την πληρωμή των τριών πρώτων ετησίων
ασφαλίστρων (σε ορισμένες περιπτώσεις των δυο πρώτων), διακόψει την
πληρωμή των υπολοίπων δόσεων ασφαλίστρων και ζητήσει και τη διακοπή της
Συμβάσεως Ασφαλίσεως Ζωής, τότε η Εταιρία του καταβάλλει ένα ποσό που
καλείται «Εξαγορά».
Σε ορισμένους τύπους Βασικού Κινδύνου Ζωής το ποσό που οφείλει να
καταβάλλει η Εταιρία χωρίζεται σε δυο (2) τμήματα (ειδική ρύθμιση Υπουργείου
Εμπορίου) και το μεν πρώτο τμήμα καταβάλλεται αμέσως, το δε υπόλοιπο
καταΐ^λλεται αμέσως, το δε υπόλοιπο καταβάλλεται στη λήξη της ασφαλίσεως,
εφόσον ζει τότε ο Ασφαλισμένος.
2.20

Δάνειο
Όταν η σύμβαση ασφαλίσεως ζωής αποκτήσει δικαίωμα σε εξαγορά και ο
Συμβαλλόμενος αδυνατεί πρόσκαιρα να πληρώσει κάποια ή κάποιες δόσεις
ασφαλίστρων, δύναται να ζητήσει Δάνειο (που είναι έντοκο με επιτόκιο το εκάστοτε
νόμιμο), το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβεί το 90% της αντίστοιχης αξίας
εξαγοράς της Συμβάσεως.
Όι τόκοι του Δανείου εισπράττονται ταυτόχρονα με τις επόμενες δόσεις
ασφαλίστρων, το δε Δάνειο συμψηφίζεται με την πρώτη τυχόν μελλοντική αξίωση
αποζημίωσης (θάνατος του ασφαλιζόμενου, εξαγορά, λήξη συμβάσεως) ή την
«ελευθεροποίηση» της Συμβάσεως.

3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η σύμβαση. Μια συμφωνία μεταξύ δυο μερών που έχει Σα σκοπό της να
είναι νομικά δεσμευτική, ονομάζεται σύμβαση. Οι ασ(ραλιστικές συμβάσεις, είναι
απλές συμβάσεις. Για να γίνουν δεσμευτικές, σύμφωνα με το νόμο υπάρχει η
ανάγκη να κάνει το ένα μέρος προσφορά την οποία θα δεχθεί το άλλο μέρος, με
τους ίδιους ακριβώς όρους. Έτσι, το ένα μέρος πληρώνει ή συμφωνεί να
πληρώσει τα ασφάλιστρα, και το άλλο μέρος υπόσχεται να αποζημιώσει τις
περιπτώσεις που συμφωνούνται π.χ. όταν τα ασφαλισμένα αντικείμενα υποστούν
ζημιές π.χ. πυρκαγιά.
Τα απαραίτητα στοιχεία μιας νομικής σύμβασης είναι:
Α) ΠοοσΦοοά: Πρέπει να γίνει μια οριστική προσφορά σε ένα συγκεκριμένο άτομο
ή στον κόσμο γενικά.
Β) Αποδογή: Αυτή πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια με τους όρους της προσφοράς.
Π Αντιπαοογή (αντάλλαγμα): Αυτή είναι η πληρωμή ή προσφορά για πληρωμή
αγαθών ή υπηρεσιών που το άλλο μέρος είναι έτοιμο να δώσει. Στην περίτττωση
της ασφάλισης, είναι τα ασφάλιστρα για την κάλυψη που έχει προσφερθεί. Οι
κανόνες της σύμβασης, ισχύουν επίσης σε όλες τις ασ<ραλιστικές συμβάσεις, με
την πρόσθεση ορισμένων άλλων αρχών που εξηγούνται πιο κάτω.
3.1 Ασφαλιστικό συυΦέοον
Αυτό είναι το έννομο δικαίωμα για ασφάλιση, που σημαίνει πως το πρόσωπο
που συνάπτει μια ασφάλιση, έχει κάποια έννομη αναγνωρισμένη σχέση με το
αντικείμενο της ασφάλισης. Η πρώτη από αυτές τις σχέσεις που αναγνωρίζεται
από το νόμο, είναι εκείνη του ιδιοκτήτη. Αν έχετε ένα σπίτι, ή ένα αυτοκίνητο ή ένα
ρολόι, τότε έχετε ασφαλιστικό συμφέρον σ’ αυτά, γιατί αν υποστεί ζημιές ή χαθεί,
τότε θα υποστείτε το μέγεθος των ζημιών αυτών, παρόμοια έχετε συμφέρον για
ένα αντικείμενο που -έχετε δανειστεί, γιατί μπορεί να υποχρεωθείτε να το
αντικαταστήσετε αν κλαπεί ή καταστραφεί.
Σαν τέτοια παραδείγματα είναι τα αυτοκίνητα και άλλα μηχανήματα. Αν τα
δανείζετε σε κάποιον συνεχίζουν να είναι δικά σας, και έτσι και οι δυο έχετε
ασφαλιστικό συμφέρον γΓ αυτά.
Παράδειγμα: Αυτά τα άτομα έχουν ασφαλιστικό συμφέρον, για αντικείμενα
που είναι στην κατοχή τους και τα οποία δεν είναι ιδιοκτησία τους. Συνεργεία
επιδιόρθωσής αυτοκινήτων, ατμοκαθαριστήρια, επιδιορθώσεις ραδιοφώνων,
τηλεοράσεων, ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, μηχανικά μοτοσυκλετών.
3.2 Απόλυτη Καλή Πίστη
Όλες οι επιχειρηματικές δοσοληψίες πρέπει να αναλαμβάνονται με καλή
πίστη. Στην ουσία, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει ψέμα, ή ψεύτικες
προθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει πως ο πωλητής έχει καθήκον να αναφέρει τα
μειονεκτήματα των εμπορευμάτων που πωλεί, αλλά αν δηλώσει οτιδήποτε ή
απαντήσει σε ερωτήσεις, πρέπει να δώσει αληθινές απαντήσεις. Οι ασςκιλιστικές
δοσοληψίες διαφέρουν από το τον γενικό κανόνα, γιατί μόνο ένα πρόσωπο
γνωρίζει όλα τα γεγονότα που έχουν σχέση με το αντικείμενο που θα ασφαλισθεί.
Αυτό το πρόσωπο είναι εκείνο που αποτείνεται για ασφάλιση και είναι δικό του
καθήκον να τα αποκαλύψει. Η αρχή λοιπόν που πρέπει να εφαρμόζεται στις

ασφαλιστικές δοσοληψίες, είναι εκείνη της απόλυτης καλής πίστης και απαιτεί την
αποκάλυψη ακόμη και των μειονεκτημάτων.
3.3 Απο^ηυ/ωση
Σκοπός της ασφάλισης είναι να φέρει τον ασφαλισμένο στην ίδια οικονομική
θέση που είχε πριν του συμβεί η ζημιά. Αυτό ονομάζεται αποζημίωση.
•
Αναλονικόο Oooc: Η αποζημίωση απαιτεί πληρωμή από τους
ασφαλιστές για την πλήρη αξία της ζημιάς. Αυτό προϋποθέτει ότι ο ασφαλισμένος
έχει δηλώσει και πληρώνει ασφάλιστρα σε σχέση με όλη την αξία των αντικειμένων
που ασφαλίζονται, όμως αν οι ασφαλιστές ανακαλύψουν πως δεν εισπράττουν το
σωστό ασφάλιστρο, εφαρμόζουν τον όρο που είναι γνωστός ως αναλογικός όρος.
Ο αναλογικός όρος είναι η σχέση μεταξύ του ασφαλισμένου ποσού και της
πραγματικής αξίας των αντικειμένων που ασφαλίζουν, που εφαρμόζεται στη ζημιά.
•
Απαλλανή: Κάποτε ζητείται από ένα ασφαλισμένο να αναλάβει ευθύνη
για ένα μέρος οποιοσδήποτε ζημιάς που γίνεται σύμφωνα με τους όρους του
συμβολαίου του. Στις ασφαλίσεις μηχανοκίνητων οχημάτων για παράδειγμα,
μπορεί να συμφωνήσει να αναλάβει ένα μέρος της ευθύνης σε περίτπωση
ατυχήματος, με αντάλλαγμα μια έκπτωση στα ασφάλιστρα. Η παραχώρηση
έκπτωσης δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ανάληψη μέρους της ευθύνης
από τον ασφαλιζόμενο.
•
Franchise ή Φοαντσάιδ: Είναι παρόμοιο με την απαλλαγή. Με αυτό ο
ασφαλισμένος αναλαμβάνει απαιτήσεις μέχρι ενός ποσού, όταν η ζημιά όμως είναι
μεγαλύτερη από αυτό, τότε η ασφαλιστική εταιρία πληρώνει την ζημιά από την
πρώτη δραχμή. Χρησιμοποιείται συνήθως σε ασφαλίσεις θαλασσίων κινδύνων για
μεταφορές εμπορευμάτων προς αποφυγή μικροαπαιτήσεων.

4.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καλύπτουν
διάφορους κλάδους ασφαλίσεων οι οποίοι διακρίνονται σε τρεις (3) μεγάλες
κατηγορίες
Α) Κλάδος Ζωής
Β) Γενικών
Γ) Ζημιών
4.1

AawaAeiEC Zωήc
Το σχέδιο ασφαλίσεων ζωής περιλαμβάνει ορισμένες κατηγορίες:

Α) ΑσΦαλίσειο ποόσκαιοηο διάοκειαο.
Αυτές προβλέπουν πληρωμή του ασφαλισμένου ποσού μόνο σε περίτπωση
θανάτου του ασφαλισμένου που συμβαίνει στη διάρκεια της ασφάλισης.

Προσφέρουν τη μεγαλύτερη κάλυψη από οποιοδήποτε είδος ασφάλισης και
μπορούν να γίνουν για περίοδο μέχρι και ένα χρόνο. Απευθύνονται σε άτομα που
ενδιαφέρονται μόνο για ασφαλιστική προστασία, για κάλυψη αναγκών όπως είναι
η προστασία δανείων, η πληρωμή φόρου κληρονομιάς, η προστασία του
εισοδήματος και άλλων οικογενειακών αναγκών. Αυτά τα σχέδια συνήθως δεν
έχουν αξία εξαγοράς, και έτσι σε περίπτωση οποιασδήποτε οικονομικής δυσκολίας
του συμβαλλομένου διατρέχουν τον κίνδυνο διακοπής τους και απώλειας της
ασφαλιστικής προστασίας.
Β) Ισόβιεο Ασφαλίσει.
Σ’ αυτά τα σχέδια, το ασφαλισμένο ποσό, πληρώνετε κατά το θάνατο του
ασφαλισμένου, οποτεδήποτε κι αν αυτός επέλθει. Τα ασφάλιστρα είναι πιο υψηλά
από τις ασφαλίσεις πρόσκαιρης διάρκειας και συνδυάζουν την ασφαλιστική
προστασία με την συστηματική αποταμίευση. Οι ισόβιες ασφαλίσεις, δίνουν στο
συμβαλλόμενο διάφορα δικαιώματα, όπως είναι δανεισμός σε μετρητά, η εξαγορά,
ο αυτόματος δανεισμός, η μετατροπή σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω
πληρωμών και άλλα. Τα δικαιώματα αυτά συνήθως προσφέρονται μετά από 2-5
χρόνια από την έναρξη της ασφάλισης. Η ασφάλιση αυτή μπορεί να είναι χωρίς
συμμετοχή ή με συμμετοχή στα κέρδη. Στην πρώτη περίπτωση το ασφαλισμένο
ποσό είναι σταθερό σ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης και στη δεύτερη περίπτωση
η ασφαλιστική κάλυψη αυξάνεται κάθε χρόνο με το ποσό των κερδών που διανέμει
μια εταιρία.
Πάντως είτε με συμμετοχή είτε χωρίς συμμετοχή στα κέρδη, μπορεί να
διαλαμβάνει πληρωμή των ασφαλίστρων σ’ όλη τη διάρκεια της του ασφαλισμένου
ή για μια περιορισμένη χρονική διάρκεια, για παράδειγμα 10, 15, 20 χρόνια. Στην
τελευταία περίπτωση η υποχρέωση για πληρωμή των ασφαλίστρων τερματίζεται
με τη λήξη της περιόδου πληρωμής των ασφαλίστρων, το ασφαλισμένο ποσό
όμως θα πληρωθεί όταν ο ασφαλισμένος πεθάνει.
Π Μικτέο ασΦαλίσειο και επενδυτικά σνέδια.
Η μικτή ασφάλιση προνοεί πληρωμή του ασφαλισμένου ποσού σε
περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν από τη λήξη του συμβολαίου, ή κατά
την επιβίωση του ασφαλισμένου κατά τη λήξη. Γίνεται για περίοδο 10 χρόνων και
άνω και συνδυάζει όπως και οι ισόβιες ασφαλίσεις την ασφαλιστική προστασία με
την συστηματική αποταμίευση.
Προσφέρει
διάφορα δικαιώματα στο
συμβαλλόμενο, όπως ακριβώς και οι ισόβιες. Προσφέρονται δυο βασικά είδη: με
συμμετοχή και χωρίς συμμετοχή στα κέρδη.
Στην πρώτη περίπτωση, η ασφαλιστική κάλυψη αυξάνεται κάθε χρόνο με τα
κέρδη που διανέμει η εταιρία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, το ασφαλισμένο ποσό
και η αξία λήξης παραμένουν σταθερά. Τα ασφάλιστρα είναι υψηλότερα από
εκείνα της Ισόβιας Ασφάλισης, όπως υψηλότερες είναι και οι αξίες που προσφέρει
το σχέδιο. Τα σχέδια αυτά, είναι κατάλληλα για άτομα που ενδιαφέρονται για
κάλυψη αναγκών, όπως είναι η αποκατάσταση και η μόρφωση των παιδιών, η
συνταξιοδότηση ή ακόμα και η δημιουργία ενός ταμείου έκτακτων αναγκών.
Τα επενδυτικά σχέδια έχουν ως βάση είτε την Μικτή είτε την Ισόβια
Ασφάλιση και προνοούν την πληρωμή του ασφαλιζομένου ποσού ή την αξία των
μονάδων, αν είναι μεγαλύτερη κατά το θάνατο του ασφαλισμένου ή τη λήξη της
ασφάλισης. Τα χαρακτηριστικά που κάνουν τα σχέδια αυτά να ξεχωρίζουν από τα
υπόλοιπα είναι ότι το συμβόλαιο καθορίζει το μέρος των ασφαλίστρων που
διατίθενται για επένδυση.

Δ) Ασφάλιση προσωπικών ατυνηυάτων.
Προσφέρει ωφελήματα για θάνατο, μόνιμη ή προσωρινή ανικανότητα και
ιατρικά έξοδα που προκαλούνται από τυχαίο τραυματισμό ή ακόμη και από
ασθένεια. Τσ συμβόλαιο, εδώ, είναι συμβόλαιο ωφελημάτων και όχι συμβόλαιο
αποζημίωσης, γιατί η ζημιά, συνήθως, δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Ε) Ασφάλιση ασθενειών.
Η προσφορά της κάλυψης για ασθένειες προσφέρεται, συνήθως, ως
επέκταση του συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων. Το συμβόλαιο μπορεί να
καθορίζει ορισμένες ασθένειες ή να μην καθορίζει, αλλά να εξαιρεί ορισμένες. Τα
ωφελήματα που προσφέρονται, συνήθως είναι εβδομαδιαία ποσά, για την περίοδσ
πσυ ο ασφαλισμένσς απέχει από την εργασία του, καθώς επίσης και ιατρικά
έξοδα. Το συμβόλαιο προσφέρεται τόσο σαν ατομικό όσο και σε ομαδική βάση.
Στ) Ασαχτλιση ιατρικών εξόδων.
Προσφέρει κάλυψη για ιατρικά και άλλα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο
ασφαλισμένος λόγω ατυχήματος ή ασθενείας. Επίσης, προνοείται ότι για την
πληρωμή τέτοιων ατυχημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση η παραμσνή του
ασφαλισμένου ως εσωτερικού ασθενή, για τουλάχιστο 24 ώρες.
Ζ) Ασφάλιση ταξιδίου.
Προσφέρεται σε άτομα που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για αναψυχή ή για
επαγγελματικούς σκοπούς. Το συμβόλαιο μπορεί να είναι ατομικό ή ομαδικό και
καλύπτει τον ασφαλισμένο για διάφορους κινδύνους που συνεπάγεται ένα ταξίδι.
Η) Πρόσθετα αχρελήυατα
Τα ωφελήματα αυτά περιλαμβάνονται σε ένα βασικό συμβόλαισ, με κύριο
στόχο την επέκταση της κάλυψης που αυτό προσφέρει. Τα κυριότερα που
προσφέρονται είναι:
□

Πρόσθετη ασφάλιση ζωής.
Καλύπτει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση θανάτσυ του μέσα σε μια
καθαρισμένη χρσνική περίοδο, για ένα καθορισμένο ασφαλισμένο ποσό επιπλέον
εκείνου που περιλαμβάνει το βασικό συμβόλαιο. Τα ασφάλιστρα είναι πολύ
χαμηλά.
□

Ωφελήματα θανάτου από ατύχημα.
Καλύπτει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση θανάτου του από ατύχημα για ένα
επιπλέον ποσό, που πολλές φορές συσχετίζεται με το διπλάσιο ή και τριπλάσιο
του βασικού συμβολαίου.

□

Ωφέλημα απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων.
Περιλαμβάνει πληρωμή των ασφαλίστρων από την ασφαλιστική εταιρία, σε
περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραμείνει ανίκανος για εργασία, για περίοδο
συνήθως έξι μηνών και άνω. Τέτοια ανικανότητα μπορεί να προέρχεται από
ατύχημα ή ασθένεια. Το ωφέλημα πληρώνεται για όλη τη διάρκεια της
ανικανότητας, με αποτέλεσμα τη διατήρηση 6της προστασίας και των
ωφελημάτων που προνοούνται από το βασικό συμβόλαιο.

□

Ωφέλημα μόνιμης ανικανότητας.
Είναι το ίδιο με το ττροηγούμενο, με τη διαφορά ότι η ασφαλιστική εταιρία
πληρώνει ένα εφάπαξ ποσό ή ένα ποσό σε δυο-τρεις ετήσιες δόσεις. Το ποσό
αυτό, που καθορίζεται από την αρχή, συσχετίζεται συνήθως με το ασφαλισμένο
ποσό του βασικού συμβολαίου.
□

Ωφέλημα οικογενειακής προστασίας.
Περιλαμβάνει την πληρωμή ενός καθορισμένου εισοδήματος (μηνιαίου,
τριμηνιαίου, εξαμηνιαίου, ετήσιου) από την ημερομηνία θανάτου του
ασφαλισμένου μέχρι τη λήξη του συμβολαίου ή άλλη καθορισμένη ημερομηνία.
ϋ

Ωφέλημα ανικανότητας από ατύχημα.
Προνοεί πληρωμή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση απώλειας μελών ή
όρασης από ατύχημα.

Η αγορά για σχέδια συνταξιοδότησης είναι πολύ περιορισμένη και αυτών
οφείλεται στην έλλειψη φορολογικών κινήτρων που να ενθαρρύνουν την
προώθησή τους. Τα κυριότερα από τα σχέδια είναι:
♦
Σχέδιο συνταξιοδότησης με άμεση πληρωμή ωφελημάτων.
Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει ένα εφάπαξ ποσό και η εταιρία αναλαμβάνει να
πληρώνει μια σύνταξη στο υπόλοιπο της ζωής του.
♦
Σχέδιο συνταξιοδότησης μ ε αναβολή στην πληρωμή ωφελημάτων.
Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει εισφορές για μια καθορισμένη περίοδο και η
εταιρία αναλαμβάνει την πληρωμή σύνταξης για το υπόλοιπο της ζωής του, μετά
από μια καθορισμένη ημερομηνία.
Σ’ όλα τα είδη ασφαλίσεων ζωής, ο υπολογισμός των ασφαλίστρων είναι
σχετικά δύσκολος. Τα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών αναφέρουν ότι τα
ασφάλιστρα ενός συμβολαίου ζωής μαζί με το εισόδημά τους πρέπει να είναι
αρκετά για να καλύπτουν τα ωφελήματα που πληρώνονται κατά το θάνατο ή κατά
τη λήξη ή ακόμη σε περίπτωση πρόωρης διακοπής. Πρέπει, επίσης, να
περιλαμβάνουν τα έξοδα διαχείρισης της εταιρίας και ένα ποσοστό κέρδους. Έτσι,
τα κύρια στοιχεία ενός ασφαλίστρου ζωής είναι:
Α) Θνησιμότητα
Β) Εισόδημα από επενδύσεις και
Γ) Διαχειριστικά έξοδα.
Οι μέθοδοι πληρωμής των ασφαλίστρων είναι με ετήσιες, εξαμηνιαίες,
τριμηνιαίες ή ακόμη και μηνιαίες δόσεις σε όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.
Εκτός από ασφαλίσεις ζωής υπάρχουν και ασφαλίσεις γενικών κλάδων.

4.2

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Οι ασφάλειες περιουσίας διαχωρίζονται στις εξής δέκα κατηγορίες οι οποίες
αναλύονται παρακάτω:
4.2.1 Ασφάλιση iluopc
Δεν υπάρχει ομοιόμορφο συμβόλαιο που να χρησιμοποιείται από όλες τις
ασφαλιστικές εταιρίες. Οι πιο πολλές χρησιμοποιούν το λεκτικό που εισηγείται το
Association of British Insurers.
To συμβόλαιο του A.B.I. καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από:
Α) Πυρκαγιά
Β) Κεραυνό
Γ) Έκρηξη.
Εξαιρέσεις αυτού του συμβολαίου είναι:
I.
Σεισμός από υποχθόνιο πυρ
II.
Οχλαγωγίες και ταραχές
III. Ζημιές που προέρχονται από πόλεμο ή πράξεις εχθρικών δυνάμεων.
Είναι δυνατό η κάλυψη που προσφέρεται από το βασικό συμβόλαιο να
επεκταθεί για να καλύπτει και άλλους κινδύνους, τους καλούμενους ειδικούς
κινδύνους (special peril). Ορισμένοι απ' αυτούς είναι : Έκρηξη από ατμολέβητες,
αναθυμιάσεις, αυτόματη ανάφλεξη, καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα και σπάσιμο ή
υπερχύλισμα δεξαμενών νερού, συσκευών ή σωλήνων, χαλαζοθύελλα, σεισμός,
καθίζηση και υποχώρηση του εδάφους, αεροσκάφη ή άλλα υπτάμενα μηχανήματα
ή αντικείμενα που πέφτουν από αυτά, πρόσκρουση αυτοκινήτου.
4.2.2 Ασφάλιση Κλοπήζ
Η κάλυψη που προσφέρεται συνήθως από το συμβόλαιο είναι κλοπή μετά
από διάρρηξη, δηλαδή η χρησιμοποίηση βίας για είσοδο στο κτίριο που βρίσκονται
τα ασφαλισμένα αντικείμενα. Εξαιρούνται ζημιές που προκαλούνται από
εξαρτώμενους του ασφαλισμένου, ή το πρόσωπό του, από σεισμό, ραδιενέργεια
και πολιτικούς κινδύνους, όπως είναι ο πόλεμος ή πολεμικές ταραχές.
4.2.3 Ασφάλιση Υαλων
Το συμβόλαιο, γενικά, αναφέρει πως αν τα ασφαλισμένα γυαλιά σπάσουν ή
καταστραφούν από οποιαδήποτε αιτία που δεν εξαιρείται από το συμβόλαιο, τότε,
η εταιρία, κατά την κρίση της, μπορεί να πληρώσει ένα ποσό ίσο με την τρέχουσα
αξία ταυ γυαλιού, μείον την αξία εκείνου που απέμεινε, ή να αποκαταστήσει, ή να
αντικαταστήσει το σπασμένο γυαλί με παρόμοιο. Εξαιρέσεις εδώ είναι το σπάσιμο
από πυρκαγιά, πολιτικές ταραχές, σεισμό και ραδιενέργεια.
4.2.4 Περιεκτική Ασωάλιση Ιδιωτικών
Σχέδια που προσφέρονται στον τομέα αυτό είναι:
- Ασφάλιση κτιρίων που προσφέρεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών, είτε διαμένουν οι
ίδιοι σ’ αυτές, είτε τις νοικιάζουν.
- Ασφάλιση περιεχομένου που καλύπτει το περιεχόμενο της κατοικίας.
-Ένα πακέτο, που δεν περιλαμβάνει μόνο το κτίριο και το περιεχόμενο, αλλά
προσφέρει ορισμένα είδη κάλυψης.

4.2.5 Ασφάλιση όλων των κινδύνων
Είναι η πιο ευρεία κάλυψη που προσφέρεται για πολύτιμα αντικείμενα όπως
γούνες, φωτογραφικές μηχανές, πίνακες ζωγραφικής κ.λπ. Το συμβόλαιο καλύπτει
τυχαία απώλεια, ζημιά ή καταστροφή από οποιαδήποτε αιτία, που δεν καθορίζεται
ότι εξαιρείται.
4.2.6 Ασφάλιση ηλεκτρονικών συστηυάτων Insurance
Προσφέρεται για ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων,
ηλεκτρικές συσκευές και συσκευές ακτινοβολίας για ιατρική χρήση, συστήματα
επικοινωνιών και διάφορα άλλα συστήματα, όπως είναι τηλεοπτικές εγκαταστάσεις
για βιομηχανικούς σκοπούς, αναλυτές, ηλεκτρονικά μικροσκόπια και άλλες
συσκευές. Το συμβόλαιο μπορεί να επεκταθεί για κάλυψη κινδύνων, όπως είναι η
απεργία και η εξέγερση, ο κίνδυνος μεταφοράς, ανεπάρκεια κλιματισμού κ.α. Το
ασφαλισμένο ποσό πρέπει να είναι ίσο με την αξία αντικατάστασης της
ασφαλισμένης περιουσίας, δηλαδή να καλύπτει το κόστος αγοράς, δασμούς,
έξοδα μεταφοράς, έξοδα εγκατάστασης.
4.2.7 Ασφάλιση όλων των κινδύνων aviveoonc
Προσφέρει ικανοποιητική προστασία έναντι όλων των κινδύνων εργοταξίου,
που σχετίζονται με το στήσιμο μηχανών, μηχανημάτων και εργοστασίου, καθώς
επίσης και μεταλλικές κατασκευές οποιασδήποτε μορφής.

4.2.8 Ασφάλιση εονολάβων όλων των κινδύνων
Προσφέρει προστασία έναντι απώλειας ή ζημιάς σε σχέση με το συμβόλαιο
εργολαβίας, στις εγκαταστάσεις ανέγερσης, στον εξοπλισμό και στα μηχανήματα
ανέγερσης, καθώς επίσης για απαιτήσεις τρίτων σε σχέση με ζημιές σε περιουσία
ή σε σωματικό τραυματισμό που προκαλείται σε σχέση με την εκτέλεση ενός
οικοδομικού έργου.
4.2.9 Ασφάλιση υη/ανηυάτων
Προσφέρει στη βιομηχανία κάλυψη για δαπανηρές εγκαταστάσεις,
μηχανήματα και μηχανικό εξοπλισμό. Πολύ χρήσιμη είναι στις μεσαίες και μικρές
επιχειρήσεις, όπου μια μηχανική βλάβη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές
οικονομικές επιπτώσεις.

4.2.10 Ασφάλιση αλλοίωση<: ευποοευυάτων.
Αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες εκείνων που θέλουν να
καλυφθούν σε περίπτωση αλλοίωσης των εμπορευμάτων που είναι αποθηκευμένα
σε ψυκτικούς χώρους, λόγω μηχανικής βλάβης των ψυκτικών μηχανημάτων.

5.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Στην αξιολόγηση των θαλασσίων κινδύνων λαμβάνεται υπόψη η συσκευασία
των εμπορευμάτων, το είδος των εμπορευμάτων, ο τρόπος μεταφοράς και η ηλικία
του πλοίου, αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, αν υπάρχει μεταφόρτωση και τυχόν
προηγούμενες απαιτήσεις. Για τον καθορισμό ασφαλίστρου δεν υπάρχει τιμολόγιο.
5.7 Είδη ασφαλίσεων
Ασφάλιση σκαφών ανααιυγήο
Ο όρος «σκάφη αναψυχής» περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία σκαφών, τόσο από
πλευράς αξίας, όσο και από πλευράς χρήσης. Αυτές οι διαφορές φαίνονται στα
διάφορα είδη συμβολαίων που προσφέρονται.
Ασφάλιση υεταφεοουένων ευποοευυάτων
Προσφέρονται δυο βασικοί τύποι κάλυψης. Ο πρώτος είναι σε σχέση με
μεταφερόμενα εμπορεύματα. Ο ασφαλισμένος μπορεί να παραλαμβάνει ή να
παραδίδει εμπορεύματα που είναι ιδιοκτησία άλλων για λογαριασμό τους. Επίσης,
προσφέρεται κάλυψη για εμπορεύματα που αποστέλλονται με χερσαίες μεταφορές
ή ταχυδρομικώς.

6.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

I. Ασφάλιση Ευθύνηο Εονοδότου
Προσφέρει αποζημίωση σε σχέση με τη νομική ευθύνη για ζημιές και έξοδα
που σχετίζονται με σωματικό τραυματισμό ή ασθένεια που θα έχει υποστεί ένας
υπάλληλος στη διάρκεια της εργοδότησής του.
II.
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Αποζημιώνει τον ασφαλισμένο σε σχέση με απαιτήσεις από τρίτους που
μπορεί να υποστούν τραυματισμό, ζημιές ή απώλεια λόγω αμέλειας του ή των
υπαλλήλων του.
III. Ασφάλιση Ευθύνηο Προϊόντων
Σε όλους τους πωλητές εμπορευμάτων, είτε είναι κατασκευαστές, μεσάζοντες
ή λιανέμποροι, μπορεί να προκόψει ευθύνη σε βάρος τους έναντι των πελατών
τους και άλλων για τραυματισμό, ασθένεια, απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από
αμέλειά τους.

7.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Οι ασφάλειες αυτοκινήτων περιλαμβάνονται στην κατηγορία των ασ(ραλίσεων
κατά των ζημιών. Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα, σκοπό έχει
να καλύψει την επιβάρυνση της περιουσίας του κατόχου ή του κυρίου του

αυτοκινήτου με μια απαίτηση τρίτου, η οποία προέρχεται από το αυτοκίνητο του
ασφαλισμένου.
Στην Ελλάδα, η ασφάλιση των αυτοκινήτων είναι υποχρεωτική, οπότε κάθε
συμφωνία των μερών αποκλείεται, επειδή οι διατάξεις μιας τέτοιας ασφαλίσεως,
από τη φύση της και για τους λόγους για τους οποίους υπαγορεύθηκε είναι
δημοσίας τάξεως.
Η έκταση του ασφαλιζόμενου κινδύνου περιέχεται μόνο στους γενικούς και
ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
Ο ασφαλιστής αναλαμβάνει να καλύψει τους παραπάνω κινδύνους αστικής
ευθύνης από αυτοκίνητα:
I. Τον κίνδυνο αστικής ευθύνης για ζημίες οι οποίες προκαλούνται σε
τρίτους.
II. Τον κίνδυνο αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες οι οποίες
προκαλούνται σε τρίτους (όχι σ’ αυτούς οι οποίοι επιβαίνουν στο
αυτοκίνητο).
III. Τον κίνδυνο καταθέσεως εγγυητικής δηλώσεως για να αρθεί η κατάσχεση
του αυτοκινήτου λόγω ατυχήματος.
IV. Τον κίνδυνο αστικής ευθύνης του ασφαλιζόμενου προς τους επιβάτες του
αυτοκινήτου, με εξαίρεση του οδηγού, βοηθού, εισπράκτορα καθώς και των
συγγενών του ασφαλιζόμενου μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας, όταν αυτοί
είτε κατεβαίνουν είτε ανεβαίνουν από το αυτοκίνητο, είτε παθαίνουν
σωματικές ή υλικές ζημιές εξαιτίας του αυτοκινήτου.
8.

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

Όταν ο πρώτος ασφαλιστής εκχωρεί μέρος της ευθύνης ή μέρος από τους
κινδύνους ή και τα δύο, σε άλλους ομοειδής ασφαλιστές για μεγαλύτερη κατανομή
της ευθύνης, η ασφάλιση αυτή καλείται αντασφάλιση. Στην περίπτωση αυτή, ο
πρωτασφαλιστής, ευθύνεται για το ποσό που κρατούν, για το ποσό που εκχωρεί
στους άλλους ασφαλιστές (αντασ(ραλιστές), έχει τη θέση του ασφαλιζόμενου,
δηλαδή η αντασφάλιση εξυπηρετεί τους ασφαλιστές για τους ίδιους σκοπούς που
εξυπηρετεί η ασφάλιση τους ασφαλισμένους.
Η αντασφάλιση χρησιμοποιείται λόγω των μεγάλων ποσών και κινδύνων
που καλύπτουν μερικά ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Η αντασφάλιση ασκείται σε διεθνή κλίμακα και επιδιώκει την υπερεθνική
κατανομή των κινδύνων και έτσι οι κίνδυνοι υποβάλλονται σε ένα τεμαχισμό από
τον ένα φορέα στον άλλο.

Για την συγγραφή του πρώτου μέρους χρησιμοποιήθηκαν;
- «Μάρκετινγκ των ομαδικών ασφαλίσεων», Γιώργος Βλάσσης, Εκδόσεις
Interbooks, Αθήνα 1992, σελ. 53-59, 75-88.
- «Εισαγωγή στην ασφαλιστική επιστήμη», Πέτρος Κιόχος, Εκδόσεις Interbooks,
Αθήνα 1993, σελ. 82-119.
- «Ασφαλιστική Αγορά», Μανώλης Ανδρόνικος, Τεύχος 231, Μάιος 1996, σελ.
28-46.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ
1.

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Λόγω προοπτικής ένταξης της δραχμής στο Ευρώ, ασκούνται πιέσεις στις
ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες για την αναζήτηση περισσότερο χρήσιμων
μεθόδων διαχείρισης των χρηματοοικονομικών τους μεθόδων.
Στο κατώφλι του 21°“ αιώνα, ο ασφαλιστικός κλάδος φαίνεται να εισέρχεται
σε φάση ριζικών διαρθρωτικών μεταβολών στην άσκηση της χρηματοοικονομικής
πολιτικής των μονάδων του και αναζήτησης νέων μεθόδων διαχείρισης και
αναλαμβανόμενων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών κινδύνων.
Στα πλαίσια της ανωτέρω δυναμικής, η σύγκλιση με πρακτικές δοκιμασμένες
στον τραπεζικό τομέα έχει αρχίσει να γίνεται εμφανής. Χαρακτηριστική είναι η
προσπάθεια των μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών για χρεογραφοποίηση/
τιτλοποίηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου τους, καθώς και η αυξημένη
προσφυγή στην αγορά των παράγωγων μέσων (derivatives) για την
αποτελεσματικότερη διαχείριση των ασφαλιστικών επενδύσεων και την
αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων του ισολογισμού των εταιριών.
Οι συνθήκες λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς παγκοσμίως τείνουν να
εξομοιωθούν με εκείνες των χρηματοπιστωτικών αγορών, ενώ ένα σημαντικό και
αυξημένο ποσοστό των εσόδων και περιουσιακών στοιχείων των ασ(ραλιστικών
εταιριών άρχισε να εκτίθεται σε κινδύνους ανάλογους με αυτούς των τραπεζικών
οργανισμών.
Πράγματι, όσον αφορά στην κερδοφορία, οι εξελίξεις στον ασφαλιστικό
κλάδο διαμορφώνονται πλέον κάτω από την πίεση που ασκούν στα περιθώρια
κέρδους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ο διαρκώς εντεινόμενος ανταγωνισμός,
λόγω της παγκοσμιοποίησης των αγορών, αλλά και η αυξημένη αβεβαιότητα που
προκαλούν οι μεταβολές στα πρότυπα της ζήτησης ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών υπηρεσιών.
Είναι, βέβαια, γεγονός ότι στην πλευρά ζήτησης ασφαλιστικών υπηρεσιών, οι
πωλήσεις σε γενικές γραμμές, τα τελευταία χρόνια, ξεπέρασαν το ρυθμό
οικονομικής ανάπτυξης σε πολλές χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για
παράδειγμα, από 5% του Α.Ε.Π. το 1991 έφτασαν το 7% το 1995. Ακόμη, σε
πολλές χώρες, ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού νότου και άλλων αναπτυσσόμενων
περιοχών της Κεντρικής Ευρώπης και της Ασίας, κοινή είναι η διαπίστωση ότι τα
περιθώρια ανάπτυξης των εθνικών ασφαλιστικών αγορών είναι μεγάλα.
Όμως,
η
απελευθέρωση
της
διασυνοριακής
παροχής
των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με την ευρύτερη τους έννοια (τραπεζικών,
χρηματιστηριακών, ασφαλιστικών) και η κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων, είχαν ως αποτέλεσμα την όξυνση του ανταγωνισμού σε επίπεδα που
και τη σημαντική συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους προκάλεσαν, αλλά και
πολλές ασφαλιστικές επιχειρήσεις εξώθησαν στην πολιτική μιας υπέρμετρης
ανάληψης και υποτιμολόγησης κινδύνων.

Οι εξελίξεις αυτές κατέστησαν προβληματική τη συνέχιση λειτουργίας των
ασθενέστερων μονάδων και παράλληλα, όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσαν το
έναυσμα για ένα κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών, αποτέλεσμα του οποίου ήταν
η σημαντική αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης στον ασφαλιστικό κλάδο και η
διεύρυνση της επιρροής των μεγάλων ασφαλιστικών συγκροτημάτων πολυεθνικού
χαρακτήρα.
Παράλληλα, η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, ενίσχυσε την ανάγκη
βελτίωσης της αποδοτικότητας των επενδύσεων των εταιριών, ώστε με την
αναπλήρωση των απωλειών στον τομέα των ασφαλιστικών εσόδων, και οι
διακυμάνσεις της κερδοφορίας των μονάδων να εξομαλυνθούν και η
ανταγωνιστικότητά τους να βελτιωθεί.

2. Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Από την άλλη μεριά, οι προτιμήσεις της πελατείας, επιχειρηματικής και
ιδιωτών, φαίνεται ότι άρχισε να στρέφεται σε περισσότερο σύνθετα προϊόντα, τα
οποία παραδοσιακά συνδέονταν περισσότερο με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
του τραπεζικού και επενδυτικού τομέα.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είναι παράδοξο που οι ασφαλιστικές
εταιρίες στράφηκαν σε δοκιμασμένες από την τράπεζα πρακτικές, για την
διαχείριση των ποικίλων χρηματοοικονομικών κινδύνων των χαρτοφυλακίων και
της περιουσιακής τους κατάστασης, γενικότερα.
Σταδιακά αλλά σταθερά, άρχισαν να υιοθετούνται οι τραπεζικές μέθοδοι
asset and liability management και παράλληλα να γενικεύεται η προσφυγή στην
αγορά των παράγωγων μέσων, με στόχο την αξιοποίηση κάθε περιθωρίου
ευε^ξίας στη διαχείριση των επενδύσεων των ασφαλιστικών συμβολαίων τους.
Αξίζει να επισημανθεί, ότι προς την κατεύθυνση όλων των αλλαγών που
προαναφέρθηκαν, συνέβαλαν και οι μεταβολές που συντελέστηκαν στις αρχές της
δεκαετίας του '90 στους προσανατολισμούς των εποπτικών αρχών αναφορικά με
τη μεθοδολογία ελέγχου της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών οργανισμών.
Συγκεκριμένα, μια νέα φιλοσοφία άρχισε να διέπει το σύστημα εποπτείας
της κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών εταιριών στις Η.Π.Α., παρέχοντας
το έναυσμα, καθώς φαίνεται, για κινήσεις προς αντίστοιχες κατευθύνσεις και στο
χώρο της Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.
Η νέα αυτή φιλοσοφία είναι διαποτισμένη από τη δομή του εποτττικού
καθεστώτος που ισχύει, σε διεθνές επίπεδο, από τις αρχές της δεκαετίας του '90,
στον αντίστοιχο τομέα κεφαλαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας των τραπεζών
και η οποία έχει διατυπωθεί στα κείμενα διεθνών συμφωνιών στη Basie της
Ελβετίας μεταξύ των εποπτικών αρχών των τραπεζικών συστημάτων των
μεγαλυτέρων δυτικών οικονομιών.
Αντίστοιχα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εποπτικό καθεστώς έχει
διατυπωθεί στα κείμενα των οδηγιών για το συντελεστή φερεγγυότητας.
Σύμφωνα με τη νέα αυτή προσέγγιση, για τον προσδιορισμό του ελάχιστου
ύψος ιδίων κεφαλαίων μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, έμφαση δίδεται - ακριβώς
όπως και στα αντίστοιχα συστήματα εποπτείας της κεφαλαιακής επάρκειας των
τραπεζών - όχι τόσο στον όγκο των ασφαλίστρων και του Ενεργητικού, όσο στο
σταθμισμένο κίνδυνο των στοιχείων του ισολογισμού (risk based capital).

Αυτό σημαίνει ότι κατά τη χάραξη της ττολιτικής διαχείρισης των κινδύνων
των χαρτοφυλακίων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της, μια ασφαλιστική
μονάδα, ττου υπάγεται στο ανωτέρω σύστημα εποτπείας, θα πρέπει να είναι σε
θέση να αξιολογεί, μεταξύ άλλων, και τις επιτπώσεις των χειρισμών της στο
προφίλ του ισολογισμού της από πλευράς κινδύνων, και κατά συνέπεια, στις
κεφαλαιακές της υποχρεώσεις.
3. ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί ότι η τεχνική της χρεογραφοποίησης
των κινδύνων (asset securitisation), την οποία μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες
άρχισαν πρόσφατα να υιοθετούν, αποτελεί μια ευρύτατα διαδεδομένη την
τελευταία δεκαετία, τραπεζική πρακτική, στην ανάπτυξη της οποίας συνέβαλαν, σε
μεγάλο βαθμό οι ανωτέρων κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας.
Συγκεκριμένα, οι τράπεζες, για να μειώσουν το μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων
τους, τα οποία αυτές υποχρεούντο - με βάση τους κανόνες περί φερεγγυότητας να διατηρούν, προχώρησαν κατ' επανάληψη στην πρακτική της πώλησης σε
τρίτους (επενδυτικό κοινό) χαρτοφυλακίων ενυπόθηκων στεγαστικών αλλά και
καταναλωτικών δανείων τους.
Την πρακτική αυτή άρχισαν, πρόσφατα να εςκτρμόζουν και οι ασφαλιστικές
και αντασφαλιστικές εταιρίες, τουλάχιστον οι μεγαλύτερες, με την έκδοση των
λεγάμενων ομολόγων καταστροφικών κινδύνων, (catastrophe bonds). Οι εκδόσεις
αυτές, συνιστούν προσπάθεια χρεογραφοποίησης ορισμένης κατηγορίας
ασφαλιστικών κινδύνων, ενέργεια που στην ουσία της συνιστά προσπάθεια
μετακύλισης των κινδύνων αυτών στο ευρύ επενδυτικό κοινό.
Πρόκειται για ομόλογα των οποίων οι αποπληρωμή, κατά το κεφάλαιο και
τους αναλογούντες τόκους, αναστέλλεται στην περίπτωση που επέλθουν
καταστροφές από τυφώνες, σεισμούς ή άλλα φυσικά φαινόμενα. Είναι πρσφανές,
ότι με τα ομόλογα καταστροφικών κινδύνων, οι ασφαλιστικές εταιρίες επιχειρούν
χρειγραφοποίηση κινδύνων «ανωτέρας βίας», η συχνότητα επέλευσης των
οποίων την τελευταία δεκαετία είχε αυξηθεί σημαντικά.
Σημειώνεται, ότι, η τιμολόγηση των κινδύνων αυτών από τις ασφαλιστικές
εταιρίες είναι ιδιαίτερα δυσχερής, ενώ από την άλλη μεριά, η επέλευσή τους,
μπορεί να κλονίσει ανεπανόρθωτα τη φερεγγυότητα των ανωτέρω μονάδων λόγω
της καταβολής εκτεταμένων αποζημιώσεων στους ασφαλισμένους δικαιούχους.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ανωτέρω τάσεις στον ασφαλιστικό κλάδο σε διεθνές επίπεδο, τουλάχιστον
ως ένα βαθμό, εκτειμάται ότι θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους και στη
δυναμική που έχει αρχίσει να διαμορφώνει τις εξελίξεις και στη σχετική ελληνική
αγορά. Αλλωστε, από τώρα έχει αρχίσει να γίνεται κατανοητό ότι η έννοια του Risk
Management σε μια σύγχρονη ασφαλιστική επιχείρηση, δεν περιλαμβάνει
διαχείριση μόνο ασφαλιστικών, αλλά και χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ήδη η
πορεία σύγκλισης των ελληνικών επιτοκίων με τα ευρωπαϊκά, και η προοπτική
ένταξης της δραχμής στη ζώνη του Euro, ασκούν πιέσεις στις ελληνικές
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για την αναζήτηση περισσότερο σύγχρονων μεθόδων
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών τους κινδύνων και ασφαλιστικών τους
επενδύσεων.

Παράλληλα,
η
διαφαινόμενη
ενεργός
συμμετοχή
ελληνικών
χρηματοπιστωτικών οργανισμών και ασφαλιστικών εταιριών στη χρηματοδότηση
και ασφάλιση των μεγάλων έργων υποδομής, που άρχισαν να εκτελούνται στη
χώρα μας, καθιστούν πιθανή και τη μεθόδευση μελλοντικά, τρόπων
χρεογραφοποίησης κάποιου ποσοστού των αντίστοιχων κινδύνων.
Γενικά, τα ανωτέρω σε συνδυασμό και με την αναμενόμενη ανάπτυξη της
ιδιωτικής ασφάλισης στο συνταξιοδοτικό τομέα και την ακόλουθη διόγκωση της
ζήτησης για την παροχή συνδυασμών ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων,
επιτρέπει η διαπίστωση ότι οι επενδύσεις πόρων στον τομέα του Risk
ΜβηαρθπίθπΙ, αποτελούν για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες, στα χρόνια που
έρχονται, στόχο άμεσης προτεραιότητας.

Για τη συγγραφή του τρίτου μέρους χρησιμοποιήθηκαν:
-

«Οικονομικός Ταχυδρόμος», Σ. Καπράλος, Τεύχος 23.4.9

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

1.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ
Βασική αρχή για τον υπολογισμό του καθαρού ασφαλίστρου είναι η
παρούσα αξία όλων των ασφαλίστρων να ισούται με την παρούσα αξία των
παροχών που θα καταβληθούν από τον ασφαλιστικό τομέα.
Η αρχή αυτή, ισχύει γενικά, αλλά η εφαρμογή στον κλάδο ζωής και στους
γενικούς κλάδους, παρουσιάζει διαφορές.
Οι πρώτες διαφορές εμφανίζονται στον προσδιορισμό της παρούσας αξίας
των αποζημιώσεων. Στις ασφαλίσεις ζωής, το ποσό της αποζημίωσης είναι
γνωστό εκ των προτέρων και ίσο με το καθοριζόμενο στο συμβόλαιο ασφαλιστικό
ποσό.
Έτσι, για να υπολογισθεί η παρούσα αξία της αποζημίωσης, πρέπει να
σταθμιστεί το γνωστό ύψος της με τις πιθανότητες επέλευσης του κινδύνου κατά
τη διάρκεια των διαφόρων μελλοντικών περιόδων και να προεξοφληθούν
χρηματικά οι προκύπτουσες μαθηματικές προσδοκίες.
Στις ασφαλίσεις
αντικειμένων όμως, η σύμβαση συνήθως αποβλέπει στην αποκατάσταση ζημιών,
το ύψος των οποίων καθορίζεται από την έκταση της ζημιάς και όχι εκ των
προτέρων από την ασφαλιστική σύμβαση.
Έτσι, για να υπολογισθεί η παρούσα αξία των αποζημιώσεων, πέρα από τη
συχνότητα του κινδύνου, πρέπει να γνωρίζουμε και τη μέση σφοδρότητα του
κινδύνου (το προσδοκώμενο ύψος της ζημιάς). Δηλαδή, στον υπολογισμό της
παρούσας αξίας των αποζημιώσεων γενικής ασφάλειας, η προσδοκώμενη μέση
ζημιά αντικαθιστά το προκαθορισμένο ασφαλιστικό ποσό του συμβολαίου ζωής.
Κατά συνέπεια, στον υπολογισμό του ασφαλίστρου ζωής, το ύψος της
αποζημίωσης είναι γνωστό και δεν χρειάζεται παρά οι πιθανότητες επελεύσεως
του κινδύνου και το σχετικό επιτόκιο. Στον υπολογισμό του ασφαλίστρου γενικού
κλάδου, και η πιθανότητα επέλευσης του κινδύνου και το ύψος των ζημιών, πρέπει
να προέλθουν από στατιστικά στοιχεία.
Η δεύτερη κατηγορία διαφορών, στην αναλογιστική αποτίμηση των
αποζημιώσεων, αφορά στο πόσες φορές μπορεί να επέλθει ο κίνδυνος. Στις
ασφαλίσεις ατόμων, ο κίνδυνος επέρχεται συνήθως το πολύ μία φορά. Αντίθετα,
στις ασφαλίσεις αντικειμένων, μπορεί να έχουμε επανειλημμένες ζημιές.
Μια άλλη διαφορά αφορά στον προσδιορισμό της παρούσας αξίας, τόσο των
αποζημιώσεων όσο και των ασφαλίστρων. Οι ασφαλιστικές συμβάσεις ζωής είναι
συνήθως μακροχρόνιες, ενώ εκείνες των γενικών κλάδων, είναι συνήθως
βραχυχρόνιες. Έτσι, η προεξόφληση των χρηματικών ποσών, δεν έχει στους
γενικούς κλάδους τη ζωτική σημασία που έχει στον κλάδο ζωής.
Έχοντας υπόψη μας τις παραπάνω γενικές παρατηρήσεις, για να
υπολογίσουμε το ασφάλιστρο ζωής, πρέπει να υπολογίσουμε ποια είναι η
σημερινή αξία των παροχών που στο μέλλον θα πληρώσει η εταιρία.
Μπορούμε λοιπόν να παραδεχτούμε ότι ασφαλίζουμε συγχρόνως όλα τα
άτομα, τα οποία σύμφωνα με τον πίνακα θνησιμότητας, ζούν στην ηλικία του
πελάτη μιας εταιρίας. Έστω ακόμη, ότι το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και

προκαταβλητέο, και ότι οι αποζημιώσεις πληρώνονται στο τέλος του ασ(ραλιστικού
έτους που συμβαίνουν.
Έστω επίσης, ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το
ασφ^ιστρο μιας απλής ασφάλειας ενός έτους σε άνδρα ηλικίας 40 ετών, για
κεφάλαιο 10.000.000 δρχ. Η εταιρία έστω ότι θα ασφαλίσει και τα 90.000 άτομα
που εμφανίζονται στην ηλικία των 40 ετών στον πίνακα θνησιμότητας. Ά ν Ρ είναι
το ασφάλιστρο για κάθε ασφαλιζόμενο, η εταιρία θα εισπράξει κατά την υπογραφή
της σύμβασης:
A = 90.000 * Ρ δρχ
Και θα πληρώσει ένα χρόνο αργότερα τους θανάτους, δηλαδή:
Β = 200* 1.000.000 δρχ
Η αρχή της οικονομικής ισοδυναμίας δεν εκφράζεται με τη σχέση Α=Β αλλά
με τη σημερινή (παρούσα) αξία αυτών των ποσών.
Και τα μεν ασφάλιστρα θα πληρωθούν κατά τη στιγμή της υπογραφής του
κεφαλαίου, άρα έχουν την ίδια αξία, οι αποζημιώσεις, όμως, που θα πληρωθούν
ένα χρόνο αργότερα πρέπει να προεξοφληθούν για ένα χρόνο.
Επομένως η ισοδυναμία θα είναι με τη σχέση:
90.000 * Ρ = 200 * 1.000.000 U"

Όπου υ" η παρούσα αξία μιας νομισματικής μονάδας προεξοφλημένη με
ανατοκισμό, οι χρονικές περίοδοι πριν τη λήξη της, (1+ 1)"" = U ", στους πίνακες για
η=1 και 1= 4,25% αντιστοιχεί τιμή 0,9592, άρα θα έχουμε:
90.000 * Ρ = 200 * 1.000.000 * 0,9592
Αν λύσουμε ως προς Ρ, θα βρούμε την τιμή του ασφαλίστρου.

2.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ο υπολογισμός του ασφαλίστρου στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων γίνεται ως

εξής:

Δεχόμαστε ότι, μας δίνεται ένα σύνολο από η κινδύνους, οι οποίοι
χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι είναι μεταξύ τους ομογενείς και ανεξάρτητοι.
Το σύνολο των παραπάνω κινδύνων υπόκειται στο ίδιο τυχαίο γεγονός
(αυτοκινητιστικό ατύχημα).
Το σταθερό ασφάλιστρο Π(ιπ) δίδεται από τη σχέση:
Π(γπ) = ρ * F * α(πι)
Όπου Ρ= V/C. Ό λόγος αυτός ονομάζεται συντελεστήο επαλήοιεωο και είναι ο
μέσος αριθμός ατυχημάτων, στα οποία είναι εκτεθειμένος ένας ασςκιλιζόμενος
κίνδυνος, ο οποίος έχει υποστεί ατύχημα τουλάχιστο μια φορά.
Στις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, η ποσότητα Ρ είναι πάντοτε ανώτερη ή ίση
με τη μονάδα, ενώ στις ασφαλίσεις ζωής Ρ = 1.

ο λόγος F - C/n δείχνει την πυκνότητα με την οποία κατά μέσο όρο ένας
ασφαλιζόμενος κίνδυνος παθαίνει ατύχημα.
Τέλος, ως a(m) θέτουμε τη μέση τιμή αποδηυίωσηο η οποία δίνεται από τον
λόγο του συνολικού αθροίσματος των αποζημιώσεων s(m) προς τον αριθμό
ατυχημάτων:
a(m) = s(m)/v

Για τη συγγραφή του τρίτου μέρους χρησιμοποιήθηκαν:
- «Μάρκετινγκ των ομαδικών ασφαλίσεων», Γιώργος Βλάσσης,
Interbooks, Αθήνα 1992, σελ. 62-71.

Εκδόσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.

ΓΕΝΙΚΑ
Δεδομένου ότι το λεγόμενο ττεριθώριο φερεγγυότητας, βάσει του οποίου το
Υπ. Εμπορίου μετρά - τι άλλο; - τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών,
σπανίως δημοσιεύεται, δεδομένου επίσης ότι κάποιες δημοσιεύσεις, που έχουν
γίνει, δεν έχουν σταθεί πολύ διαφωτιστικές όσον αψορά τη συνολική οικονομική
ευρωστία των ασφαλιστικών εταιριών, δεδομένου, τέλος, ότι υπάρχει ανάγκη για
κάποιο μέτρο της οικονομικής ευρωστίας των εταιριών, που θα χρησιμοποιεί
διαθέσιμα, δηλαδή δημοσιευμένα, (ισολογιστικά) στοιχεία; κάνουμε μια
προσπάθεια να κατασκευάσουμε έναν τέτοιο σύνθετο δείκτη οικονομικής
ευρωστίας ασφαλιστικών εταιριών (ζωής κατ’ αρχήν, αλλά η ανάλυση μπορεί να
εφαρμοσθεί και επί εταιριών ζημιών, με κάποιες προσαρμογές).
Επειδή μάλιστα ο σύνθετος αυτός δείκτης, όπως κάθε παρόμοιος δείκτης,
σκοπό έχει να συνοψίσει σε έναν αριθμό την όλη εικόνα μιας εταιρίας, ενέχει και
ένα άλλο πλεονέκτημα: ο αναλυτής μπορεί, εκκινώντας από τον δείκτη και
αναλύοντάς τον στα επιμέρους συστατικά του, να εντοπίζει τα μεγέθη και τις
σχέσεις εκείνες απ' τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μιας εταιρίας,
που έχουν συμβάλλει στο μέγεθος του δείκτη. Με άλλα λόγια, να εντοπίζει
δυνάμεις και αδυναμίες μιας ασφαλιστικής εταιρίας, πρώτον, σε σχέση με άλλες
εταιρίες για δεδομένο έτος και δεύτερον, σε σχέση με το παρελθόν της ίδιας της
εταιρίας, παρακολουθώντας δηλαδή τη διαχρονική πορεία του δείκτη.
Τούτο το επιχειρήσαμε για την Allianz Ζωής και την Helvetia Ζωής, για την
περίοδο, χάριν συγκρισιμότητας, 1992-96. Θα ακολουθήσουν και άλλες αναλύσεις.
Προέκυψαν ενδιαφέροντα πράγματα για τις δυο εταιρίες, οι οποίες μάλιστα
προσφάτως ενοποιήθηκαν διοικητικά υπό τη σκέπη του Ομίλου Allianz. Πρώτα,
όμως, ας κοιτάξουμε τη δομή του δείκτη.

2.

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ

Ο Δείκτης οικονομικής ευρωστίας αποτελείται από άνω των είκοσι (20)
μεταβλητών. Είναι χρήσιμο να τον αναλύσουμε σε τρία μεγάλα τμήματα:
Ένα τμήμα που δίνει έμφαση στη μέτρηση της ικανότητας της εταιρίας να
καλύπτει τις υποχρεώσεις της προς, κατ' αρχήν και κυρίως, τους ασφαλισμένους
της.
II. Ένα τμήμα που μετρά το μερίδιο της εταιρίας (λόγος πρωτοασφαλίστρων ζωής
προς την ολική παραγωγή του κλάδου), με το σκεπτικό ότι το μεγάλο μέγεθος μιας
εταιρίας συνιστά παράγοντα ισχύος.
III. Ένα τμήμα, τέλος, που μετρά, αθροιστικά, επιμέρους δείκτες αποδόσεως, με το
σκεπτικό ότι, μακροπρόθεσμα, οι καλές επιδόσεις εδώ δημιουργούν ένα πρόσθετο
I.

παράγοντα εξασφαλίσεως των πελατών της εταιρίας, καθώς ενισχύουν την
ικανότητά της να τους καλύπτει.
Έτσι, «καρδιά» του πρώτου τμήματος του δείκτη είναι ο λόγος επενδύσεων
προς το άθροισμα ασφαλιστικών προβλέψεων, μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων,
υποχρεώσεων προς τους αντασφαλιστές και μέσων ιδίων κεφαλαίων. Ο λόγος
αυτός προτιμήθηκε από έναν απλό λόγο επενδύσεων προς ασφαλιστικές
προβλέψεις λόγω, μεταξύ άλλων, της ανάγκης να μην ευνοηθούν εταιρίες, που είτε
λόγω νεότητας είτε για άλλους λόγους μετατρέπουν σε επενδύσεις μέρος των
ιδίων κεφαλαίων τους.
Παράδειγμα, η εταιρία «Ορίζων», η οποία το 1996 είχε 4,1 δις. επενδύσεις
και 2,3 δις. ασφαλιστικές προβλέψεις - ενώ είχε 1,5 δις. μέσα ίδια κεφάλαια. Αλλά
επειδή, στην περίπτωση αυτή, η κρίσιμη σχέση επενδύσεων προς προβλέψεις
κάπως χάνεται, κρίνεται σκόπιμο το κλάσμα που επιλέξαμε να σταθμισθεί από το
ποσοστό των προβλέψεων στο άθροισμα προβλέψεων, μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων, υποχρεώσεων προς αντασφαλιστές και μέσων ιδίων κεφαλαίων.
Όσο πιο μεγάλο το σταθμό αυτό, τόσο πιο «ώριμη» η εταιρία, τόσο δηλαδή πιο
προσανατολισμένη σε εργασίες, που δημιουργούν υποχρεώσεις προς
ασφαλισμένους.
Σημαντικό στοιχείο, επιπλέον, είναι το ποσοστό χρηματοοικονομικών (Χ-0)
επενδύσεων στο σύνολο των επενδύσεων, με το σκεπτικό ότι;
Α.
Οι Χ-0 επενδύσεις είναι κάπως πιο έγκυρες, όσον αφορά την
αποτίμησή τους, από γήπεδα και κτίρια
Β.
Εκφράζουν υψηλότερη ρευστότητα - και, επομένως, μεγαλύτερη
ικανότητα έγκαιρης ικανοποίησης απαιτήσεων.
Τέλος, οι επιμέρους δείκτες αποδόσεως, που επελέγησαν, είναι οι εξής;
I. Ο λόγος μικτών αποτελεσμάτων λογαριασμού ζωής προς το σύνολο των
εσόδων του λογαριασμού αυτού, πράγμα που απαντά στο ερώτημα, «για τόσα
έσοδα, που μαζεύει η εταιρία από εργασίες ζωής (χονδρικά, ασφάλιστρα και
έσοδα από επενδύσεις), πόσο (μεικτό) κέρδος δημιουργεί;»
II.
Ο λόγος καθαρών κερδών προς μέσα ίδια κεφάλαια έτους, σαν δείκτης
αποδόσεως ιδίων κεφαλαίων.
III.
Η παραγωγή πρωτοασφαλίστρων προς το κόστος εργασιών ζωής, πράγμα
που απαντά στο ερώτημα, «με πόσο συνολικό κόστος η εταιρία πέτυχε τη
δεδομένη παραγωγή ασφαλίστρων;».
IV. Ο λόγος των εσόδων από επενδύσεις προς το μέσο ύψος επενδύσεων
έτους, σαν δείκτης απόδοσης επενδύσεων - πόσο δηλαδή αποδοτικά η εταιρία
επενδύει τα χρήματα των ασφαλισμένων.
Είναι προφανές ότι όλοι οι ανωτέρω (επιμέρους) δείκτες δείχνουν τόσο καλύτερη
εικόνα όσο μεγαλύτεροι είναι -εξ ού και η τελική επιλογή ενός αθροιστικού τύπου
(με κάποιες προσαρμογές) για τον τελικό, σύνθετο δείκτη οικονομικής ευρωστίας.

3.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

3.1 ALLIANZ ΖΩΗΣ
Η Allianz είναι σχετικά νέα εταιρία. Το βασικό ττροφίλ της παρουσιάζεται
παρακατω:
Αριθμός χpήσεωc το 1996:
Μεικτή ή μόνο ζωής:
Κεφαλαιακή βάση την 31,12.96:
Μερίδιο αγοράς ζωής το 1996:

Μόνο ζωής
1,7 δις.
2,5%

Η εξέλιξη του δείκτη οικονομικής ευρωστίας της Allianz από το 1992 ως το
1996 εμφανίζεται στον πίνακα 1. Η πορεία της εταιρίας είναι καλή, όπως φαίνεται
οπτό το ότι η τιμή του δείκτη συνεχώς αυξάνει, καθώς και από το ότι η τιμή του
δείκτη για το 1996 είναι άνω του μέσου όρου του κλάδου (βλ. Πιν. 2). Ας
κοιτάξουμε τώρα τον λεπτομερέστερο Πίν. 2, ο οποίος παρουσιάζει την εξέλιξη
των επιμέρους συοπατικών του δείκτη.
Από την πρώτη ματιά φαίνεται πως η Allianz εμφανίζεται δυνατή στους εξής
τομείς:
Κατορθώνει να αυξάνει διαρκώς τον λόγο Χ-0 επενδύσεων προς το σύνολο
αυτών, το μερίδιο της αγοράς της, τον λόγο μεικτών αποτελεσμάτων λογαριασμού
ζωής προς το σύνολο των εσόδων του λογαριασμού ζωής και τον λόγο
πρωτοασφαλίστρων ζωής προς το κόστος εργασιών ζωής. Κατορθώνει, δηλαδή,
να έχει αύξουσα ρευστότητα, ογκούμενη παρουσία στην αγορά και κερδοφόρες
εργασίες ζωής. Το τελευταίο, ειδικότερα, το επιτυγχάνει κυρίως μες από το ότι από
χρόνο σε χρόνο αυξάνει τα ασφάλιστρά της γρηγορότερα απ’ ότι τα βασικά κόστη,
που συνδέονται με τις εργασίες ζωής, (προμήθειες, αποζημιώσεις, προβλέψεις
κ.λπ.), πράγμα που «δένει», εξ' άλλου, με το αυξημένο μερίδιο αγοράς της.
Μάλιστα το ότι η απόδοση των επενδύσεων της υστερεί σαφώς του μέσου όρου
του κλάδου τονίζει περισσότερο την καλή επίδοση της Allianz στο σκέλος των
ασφαλίστρων και του κόστους ζωής - το οποίο μάλιστα ευρίσκεται υψηλότερα του
μέσου όρου του κλάδου (0,845 έναντι 0,689). Η χαμηλή επίδοση των επενδύσεων
της Allianz δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.
Βεβαίως, το 1995 και 1996 υπήρξαν έτη μειώσεως των επιτοκίων. Αλλά εάν
λάβουμε υπόψη ότι το 1996 η (αστάθμητη) μέση απόδοση των επενδύσεων σε
δείγμα 33 εταιριών υπήρξε 13,4% (με τυπική απόκλιση 6,8%), καθίσταται
προφανές ότι εδώ η Allianz, με 5% απόδοση το 1996, θα μπορούσε και θα έπρεπε
να βελτιώσει τις επιδόσεις της.
Από την άλλη μεριά, το ότι η Allianz από το 1992 ως το 1996 εμφανίζει
αρνητικά αποτελέσματα χρήσεως είναι μεν σχετικό με το νεαρό της ηλικίας της
στην Ελλάδα, σημαίνει δε, ότι το «πρόβλημά» της έγκειται στα υψηλά έξοδα
διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως που έχει.
Λ.χ. το 1996 με 326 εκ. μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως ζωής και έξοδα
διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης 252 και 283 εκ. αντιστοίχως
(σύνολο 535 εκ.), πρόκειται για ως επί το πλείστον πάγια έξοδα, που θα παύσουν
να οδηγούν σε αρνητικά αποτελέσματα χρήσεως μόνο στο βαθμό που η Allianz θα
μεγαλώσει επαρκώς την παραγωγή της, διατηρώντας ταυτοχρόνως θετικά
αποτελέσματα στον λογαριασμό της.

Αφήσαμε τελευταίο τον λόγο επενδύσεων προς προβλέψεις. Αδιαφορώντας
για το πλασματικό 5,2 του έτους 1992 (κατ’ ουσίαν πρώτου έτους λειτουργίας της
Allianz ), διακρίνουμε στα μετέπειτα έτη μια πολύ ελαφρά πτωτική τάση -από
0,945 τοί 993 σε 0,891 το 1996. Πρόκειται για τάση, που θα πρέπει να τη
διορθώσει η εταιρία, δεδομένου ότι, όπως βλέπουμε, με το πέρασμα των ετών η
ίδια «ωριμάζει», καθώς ο λόγος των προβλέψεων προς το άθροισμα των
προβλέψεων και των άλλων υποχρεώσεων του κλάσματος του Πίν. 2 μάλλον
μεγαλώνει, έχοντας φτάσει το 1996 το μέσο όρο του κλάδου (86%). Είναι καιρός
δηλαδή η Allianz ν’ αρχίσει να βελτιώνει τον λόγο επενδύσεων προς ασφαλιστικές
προβλέψεις, ο οποίος υστερεί σε σχέση με τον κλάδο (0,891 έναντι 0,940), καθώς
και τον λόγο επενδύσεων προς το άθροισμα των προβλέψεων και των άλλων
υποχρεώσεων του κλάσματος του Πίν. 2 (0,767 έναντι 0,810)
Συνοπτικά η Allianz βελτιώνει το μερίδιο αγοράς της, τη ρευστότητα των
επενδύσεών της, τα αποτελέσματα του λογαριασμού ζωής, ενώ συγκεντρώνει
ασ(ράλιστρα με ολοένα χαμηλότερο κόστος ανά δραχμή ασφαλίστρων.
Από την άλλη, πρέπει να βελτιώσει την κάλυψη υποχρεώσεών της από
επενδύσεις, να πετύχει υψηλότερες αποδόσεις των επενδύσεων αυτών και να
φροντίσει να μεγαλώσει γρήγορα το μερίδιο αγοράς της (προσέχοντας
παραλλήλως να μην αυξηθούν δυσανάλογα τα διοικητικά και τα έξοδα λειτουργίας
διάθεσης) προκειμένου να εισέλθει σε φάση κερδοφορίας.

3.2 HELVETIA ΖΩΗΣ
Το βασικό προφίλ της εταιρίας έχει ως εξής:
Αριθμός χρήσεως από το 1996:
Μεικτή ή μόνο ζωής:
Κεφαλαιακή βάση την 31.12.96:
Μερίδιο αγοράς ζωής το 1996:

24"
Μόνο ζωής
0.9 δις.
1,2%

Παρατηρούμε κατ’ αρχήν ότι η Helvetia είναι μικρότερη εταιρία από την
Allianz, καθώς έχει μικρότερη κεφαλαιακή βάση και μικρότερο μερίδιο αγοράς.
Είναι όμως παλαιότερη.
Ο δείκτης οικονομικής ευρωστίας της Helvetia κινήθηκε ανοδικά απ’ το 1992 ως το
1995, για να πέσει κατά τι το 1996 (βλ. Πίν. 1) η λεπτομερέστερη εξέταση των
επιμέρους συστατικών του (βλ. Πίν. 3) αποδεικνύει ότι εκείνα που κατ’ εξοχήν
αφορούν στην ικανότητα της εταιρίας να καλύπτει τους ασφαλισμένους της
χρειάζονται βελτίωση.
Λ.χ., παρά το ότι ο λόγος επενδύσεων προς προβλέψεις και λοιπές
υποχρεώσεις βελτιώνεται από το 1992 ως το 1996, ο ειδικότερος λόγος
επενδύσεων προς ασφαλιστικές προβλέψεις βρίσκεται τα έτη 1995-96 σε
χαμηλότερα επίπεδα απ’ ότι την περίοδο 1992-94 - την ίδια στιγμή, που η
σημασία των ασφαλιστικών προβλέψεων στο σύνολο των υποχρεώσεων του
κλάσματος του Πίν. 3 (δηλ. προβλέψεις + μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις +
υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές + μέσα ίδια κεφάλαια) αυξάνει, καθώς η
Helvetia «ωριμάζει» ασφαλιστικά. Όσον αφορά τον λόγο αυτόν, η Helvetia υστερεί
σαφώς έναντι του κλάδου :0,890 έναντι 0,940 το 1996.

Κατά τα άλλα, η Helvetia βελτιώνει τον λόγο Χ-0 επενδύσεων προς το
σύνολο αυτών (άρα μεγαλώνει την επενδυτική ρευστότητά της), ενώ ως λοιπά
ισχυρά σημεία έχει τα εξής:
• Θετικά και αυξανόμενα αποτελέσματα του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως ζωής.
Μάλιστα, το 1996 ο λόγος μεικτών αποτελεσμάτων λογαριασμού ζωής προς τα
έσοδα του λογαριασμού ζωής ήταν 0,181, έναντι 0,083 του κλάδου.
• Αρκετά καλή απόδοση των επενδύσεων της, με 12,6% το 1996, έναντι 13,4%
του κλάδου.
Έχει όμως και αδυναμίες. Καθ’ όλη την περίοδο 1992-96 εμφανίζει ζημίες, πράγμα
που, σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα του λογαριασμού ζωής,
παραπέμπει σε δυσανάλογα μεγάλα έξοδα διοικητικής και λειτουργίας διάθεσης,
εν σχέση προς την παραγωγή πρωτασφαλίστρων, που πέτυχε η εταιρία. Δεν είναι
όμως παράξενο αυτό, αν θυμηθούμε ότι από το 1993 και έπειτα το μερίδιο αγοράς
της Helvetia είναι μικρότερο και από της Allianz , λ.χ.
Επιπλέον, ο λόγος ασφαλίστρων προς το κόστος εργασιών ζωής, μολονότι
υψηλότερος από το 1996 απ’ τον αντίστοιχο του κλάδου, έχει ακολουθήσει μια
τεθλασμένη πορεία (ενώ λ.χ. ο της Allianz έχει υπάρξει συνεχώς ανοδικός, απ’ το
1993 και μετά), πράγμα που μάλλον συνδέεται με τη στασιμότητα και εν τέλει
πτώση του μεριδίου αγοράς της.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ALLIANZ ΚΑΙ HELVETIA

Οι δυο εταιρίες είναι πολύ κοντά στα βασικά τους χαρακτηριστικά
(κεφαλαιακή βάση και μερίδιο αγοράς, με την Allianz υπερέχουσα).
Η Helvetia είχε το 1996 ελαφρώς καλύτερο δείκτη οικονομικής ευρωστίας,
οφειλόμενο κυρίως στον καλύτερο λόγο μεικτών αποτελεσμάτων λογαριασμού
ζωής προς τα αντίστοιχα έσοδα, στην καλύτερη απόδοση των επενδύσεων της και
στην καλύτερη απόδοση (μολονότι αρνητική) των ιδίων κεφαλαίων της. Όμως από
μόνος του ο δείκτης ενός έτους δε συλλαμβάνει τη μελλοντική δυναμική της
εταιρίας.
Με βάση όσα διαπιστώσαμε ανωτέρω, η Allianz ακολουθεί γενικά πορεία πιο
αποφασιστικής ανόδου απ’ ό,τι η Helvetia, με κυριότερα προβλήματά της την
ανάγκη επεκτάσεως του πελατολογίου και του κύκλου εργασιών της (ώστε, με
δεδομένα, λίγο-πολύ, τα έξοδα διοικητικής και λειτουργίας διαθέσεως, να αρχίσει
να έχει κέρδη), καθώς και την ανάγκη υψηλότερων αποδόσεων των επενδύσεων
της.
Από την άλλη, το μερίδιο αγοράς της Helvetia, ούτως ή άλλως χαμηλό,
έφθινε, πράγμα που σε συνδυασμό με το ότι η κερδοφορία της ήταν αρνητική
δημιουργούσε κίνητρο για να προσφερθεί η εταιρία προς πώληση ή συγχώνευση.
Πολύ σημαντικό για έναν υποψήφιο αγοραστή, το ότι η Helvetia, παρά τα
προβλήματα αυτά, επετύγχανε συνεχώς θετικά και καλά αποτελέσματα στον
λογαριασμό της εκμεταλλεύσεως ζωής. Με τη συγχώνευση, επομένως, η Allianz
θα επετ’υγχανε τα εξής;
Α) Επιτάχυνση της αυξήσεως του μεριδίου αγοράς της (πράγμα κρίσιμο,
όπως είδαμε), μάλιστα δε χωρίς τη μεγάλη δαπάνη παραγωγής νέων
ασφαλίστρων από μηδενική βάση.
Β)Απόκτηση επενδύσεων με απόδοση υψηλότερη από αυτήν που είχε έως
το 1996 επιτύχει για τις δικές της.

π Πρόσβαση σε εναν λογαριασμό εκμεταλλεύσεως ζωής, που έχοντας
επιδειξει συνεχώς θετικά και καλά αποτελέσματα (καλύτερα από τον μέσο όρο του
κλάδου) δεν θα της δημιουργούσε προβλήματα στον λογαριασμό αυτόν - το
αντίθετο μάλιστα.
Βεβαίως, οι δυο εταιρίες χαρακτηρίζονται από περίπου τις ίδιες αδυναμίες
όσον αφορά την κάλυψη υποχρεώσεων από επενδύσεις (όπως και από
συγκρίσιμη ^ενδυτική ρευστότητα) - άρα με τη συγχώνευση και μόνο η Allianz
δεν θα πετύχει κάποια θεαματική βελτίωση στον τομέα αυτόν, αλλά ούτε και
αξιόλογη επιδείνωση. Το «πρόβλημα» δηλαδή θα παραμείνει, η δε Allianz θα
πρέπει να το αντιμετωπίσει με άλλους τρόπους. Ενδέχεται όμως η συνολική
βελτίωση της οικονομικής ευρωστίας, που σε ένα βάθος χρόνου η εξαγορά της
Helvetia θα της προσδώσει, να βοηθήσει την Allianz να σημειώσει αρκετά γρήγορη
αξιόλογη βελτίωση και όσον αφορά την κάλυψη υποχρεώσεών της (και δη προς
τους ασφαλισμένους της, που είναι και η πιο κρίσιμη υποχρέωση).
Αξίζει, τέλος, να συγκρίνουμε τις δυο εταιρίες κατά την ευαισθησία που
επιδεικνύει ο δείκτης οικονομικής ευρωστίας της κάθε μιας σε μεταβολές των
βασικών του συντελεστών. Αυτό έχει επιχειρηθεί στον Πίν. 4
Εκείνο όμως που αμέσως παρατηρούμε είναι ότι η μέθοδος αυτή αναδεικνύει
τους τομείς εκείνους, 'που η κάθε εταιρία θα έπρεπε (αν ήταν ακόμη χωριστές) να
προσέξει ιδιαίτερα, αν ήθελε να πετύχει δεδομένη ποσοστιαία αύξηση του δείκτη
της οικονομικής της ευρωστίας.
Λ.χ., και στις δυο εταιρίες, αν ο συντελεστής καλύψεως υποχρεώσεων (Ε \
(Π+ΜΥ+ΥΑ+ΜΙΚ)), που επηρεάζει ούτως ή άλλως σημαντικά τον δείκτη, να
αυξηθεί κατά, λ.χ., 10%, προκαλεί αύξηση σε αυτόν άνω του 5% - αρκετά
περισσότερο απ' ότι άλλοι συντελεστές.
Στην περίπτωση της Allianz η αύξηση είναι μεγαλύτερη απ’ ότι της Helvetia
(5,61% έναντι 5,20%), αλλά αυτό είανι αναμενόμενο, εφόσον ο δείκτης οικονομικής
ευρωστίας είναι αθροιστικού τύπου, η δε Allianz έχει υψηλότερο λόγο Ε\
(Π+ΜΥ+ΥΑ+ΜΙΚ) απ’ ότι η Helvetia.
Από τον Πίν. 4 προκύπτει ότι για την Allianz η επίτευξη μιας συνολικής
αυξήσεως του δείκτη κατά, λ.χ. 10% περίπου είναι «ευκολότερη» απ’ ότι για την
Helvetia, καθώς στην περίπτωση της Allianz έχουμε π.χ.,
5,61% + 2,55% + 4,89% = 13,05%
ενώ για την Helvetia
5,20% + 2,44% + 4,24% = 11,88%
Εξάλλου, αν υποθέσουμε ότι και οι δυο εταιρίες επιτυγχάνουν απόδοση
επενδύσεων ίση προς το μέσο όρο του κλάδου το 1996 (13,40%), βλέπουμε
αμέσως ότι η μεν Allianz εμφανίζει μια δραματική βελτίωση του δείκτη της
οικονομικής ευρωστίας κατά 4,87%, η δε Helvetia (της οποίας η απόδοση των
επενδύσεων είναι πλησίον του μέσου όρου) μόλις κατά 0,38%.
Με άλλα λόγια, με βελτίωση μόνο της αποδόσεως των επενδύσεών της (κατά
τον μέσο όρο του κλάδου) η Allianz θα έφθανε σχεδόν το ύψος του δείκτη της
Helvetia (ενώ δηλαδή ο λόγος των δυο δεικτών είναι
4,173/3,925= 1,0632
μετά την επίτευξη από μέρους των δυο εταιριών αποδόσεων επενδύσεων ίσων με
τον μέσο όρο του κλάδου, ο λόγος των δυο δεικτών θα γινόταν
4,189/4,116 = 1,0177.

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
βάσει
ισολογισμών
1996

3 C -—

Ασιραλιςτικές
εταιρίες ζωής
ή μικτές

Αριθμός
χρήσεως
1996

1992

1993

1994

1995

1996

Helvetia
Allianz

24
5

3246
2292

3662
3271

3958
3464

4312
3475

4173
3925

Έσοδα
επενδΛμέσο
ύψος
επενδύσεων
1996
0,126
0,050

ALLIANZ ΖΩΗΣ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ
(ΠΙΝΑΚΑΣ 2)
1992

Δείκτης
Ε\ (Π+ΜΥ+ΥΑ+ΜΙΚ)
Π\ (Π+ΜΥ+ΥΑ+ΜΙΚ)
Ε \Π
Χ Ο Ε \Ε
MAAZVEAZ
Α Χ \Μ ΙΚ
ιΑ \Κ Ε Ζ
i ΕΕ \ ΜΕ
1 Μερίδιο αγοράς

1993

1994

1995

1996

2,292
0,977
0,188
5,200
0,360
0,093
-0,116
0,681

3,271
0,752
0,796
0,945
0,770
0,000
-0,249
0,513

3,464
0,766
0,810
0,945
0,830
0,024
-0,232
0,762

3,475
0,714
0,794
0,900
0,850
0,034
-0,187
0,787

3,925
0,767
0,860
0,891
0,880
0,042
-0,210
0,845

17 30%
0,90%

6,40%
1,80%

5,20%
2,00%

4,52%
2,30%

5,00%
2,50%

Μέσοι όροι
«κλάδου,
1996»
3,879
0,810
0,860
0,940
0,850
0,083
0,060
0,689
13,40%

HELVETIA ΖΩΗΣ; ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ
1992

ΛείκτπΓ
Ε\ (Π+ΜΥ+ΥΑ+ΜΙΚ)
Π\ (Π+ΜΥ+ΥΑ+ΜΙΚ)
Ε \Π
Χ Ο Ε \Ε
Μ Α Λ Ζ \ΕΛ Ζ
Α Χ \Μ ΙΚ
Α \Κ Ε2
Ε Ε \Μ Ε
Μερίδιο Αγοράς

,
1

1 1993

3 246 ί
0 595
0,534
1,110
0,670
0 139
-0,120
0,908

j

3,662 !
0,641
0,668
0,960
0,640
0,143
-0,095
0,923

1994

1995

1996

3,958
0,696
0,724
0,960
0,770
0,129
-0,067
0,885

4,312
0,675
0,782
0,860
0,820
0,175
-0,052
0,927

4,173
0,723
0,812
0,890
0,850
0,181
-0,166
0,847

Μέσοι όροι
«κλάδου,
1996»
3,879
0,810
0,860
0,940
0,850
0,083
0,060
0,689
13,40%

18,40%

16,70%

13,40%

13,70%

12,60%

1,30%

1,30%

1,30%

1,20%

1,20%

ALLIANZ ΚΑΙ HELVETIA : ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΔΕΙΚΤΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΚΑΤΑ 10%

Ε / (Π+ΜΥ+ΥΑ+ΜΙΚ)
Χ Ο Ε /Ε
Μ ΑΛΖ/ΕΛΖ
Α Χ/Μ ΙΚ
Α/ΚΕΖ
Ε Ε /Μ Ε
Μερίδιο Αγοράς

Δείκτης

Νέος

%

Δείκτης

Νέος

%

3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925

4,145
4,025
3,935
3,973
4,117
3,937
3,93

5,61%
2,55%
0,25%
1,22%
4,89%
0,31%
0,13%

4.173
4.173
4.173
4.173
4.173
4.173

4,39
4,275
4,21
4,208
4,35
4,199
4,176

5,20%
2,44%
089%
0,84%
4,24%
0,62%
0,07%

4,173

4,647

11,36%

Α Χ/Μ ΙΚ *

* Αν η απόδοση ιδίων κεφαλαίων των εταιριών γινόταν ίση με τον όρο του κλάδου (6%),
** Αν η απόδοση των επενδύσεων των εταιριών γινόταν ίση με τον μέσο όρο του κλάδου (13,4%)

Π=ασφαλιστικές
προβλέψεις
ΜΥ=μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
ΥΑ= υποχρεώσεις προς
αντασφαλιστές
ΜΙΚ= μέσα ίδια κεφάλαια
Ε= επενδύσεις

5.

ΧΟΕ= χρηματο-οικονομικές επενδύσεις

Α= πρωτασφάλιστρα (ζώης)

ΜΑΛΖ= μεικτά αποτελέσματα λ\σμού ΕΕ= έσοδα επενδύσεων
ζωής____________________________
ΜΕ= μέσο ύψος επενδύσεων
ΑΧ= αποτελάσματα χρήσεως
ΚΕΖ= κόστος εργασιών ζωής
ΕΛΖ= έσοδα λ\σμού ζωής

_______________________

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

5.1 Εισανωνή
Το γεγονός ότι η ασφαλιστική αγορά αποτελεί ένα δυναμικά εξελισσόμενο
τμήμα της Ελληνικής Οικονομίας δεν είναι πλέον συμπέρασμα μόνο των ειδικών
μελετητών του ασφαλιστικού τομέα, αλλά κοινή διαπίστωση ακόμα και εκείνων
που παρακολουθούν, έστω και ενημερωτικά, την εξέλιξη των δημοσιευμάτων
εθνικών στατιστικών στοιχείων.
Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι, ποια η συνεισφορά κάθε
γεωγραφικής περιφέρειας της Ελλάδας ξεχωριστά, στην αναπτυξιακή τροχιά του
κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης; Είναι άραγε ανάλογη της οικονομικής
δραστηριότητας και δυναμικότητας κάθε περιφέρειας;

Μια εμπεριστατωμένη απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα είναι σαφές ότι θα
φωτίσει μια άγνωστη έως τώρα πτυχή της λειτουργίας των Ασφαλιστικών
Εταιριών: έχει δοθεί ο προσανατολισμός στην ανάπτυξη των πωλήσεων ανά την
Ελλάδα ή παρατηρείται υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων σε ορισμένες μόνο
περιοχές;
Αυτήν ακριβώς την απάντηση προσπαθεί να προσεγγίσει η παρούσα μελέτη.
Επιχειρείται δηλαδή η καταγραφή της παραγωγής ασφαλίστρων για κάθε νομό της
χώρας ξεχωριστά, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η αποτύπωση της δυναμικής κάθε
γεωγραφικής περιφέρειας, στην προσπάθεια ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς
της χώρας μας.
Η γεωγραφική αυτή κατανομή της παραγωγής ασφαλίστρων συγκρίνεται με
βασικά οικονομικά και κοινωνικά στατιστικά στοιχεία κάθε νομού, τα οποία δίνουν
την αίσθηση του οικονομικού δυναμικού του.
5.2 Παοάνοντεζ; που επηρεάζουν την ασφαλιστική ανοοά
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα οικονομικά - κοινωνικά
στατιστικά στοιχεία των 13 νομών της περιφέρειας Μακεδονίας, καθώς και το
ποσοστό συμμετοχής κάθε νομού στο σύνολο χώρας.
1) Πληθυσυός
Ο νομός Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού
της περιφέρειας Μακεδονίας (9,26% στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας), ενώ
τα ποσοστά πληθυσμού των υπολοίπων νομών είναι μικρότερα του 2%.
2) Biounyavisc - BiOTCYviec
Ο μεγαλύτερος νομός σε εγκαταστάσεις νομός είναι ο νομός Θεσσαλονίκης
με 18.232 (12,6% στο σύνολο χώρας) και ακολουθούν οι νομοί Καστοριάς,
Σερρών και Κοζάνης.

31 Α.Ε.Π.
Ο νομός Θεσσαλονίκης συνεισφέρει περίπου το % του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος της περιφέρειας (9,47% ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο
χώρας), ακολουθούμενος από το νομό Καβάλας (1,65%), το νομό Σερρών
(1,57%), το νομό Ημαθίας (1,49%) και το νομό Πέλλης (1,47%).
Το ποσοστό συμμετοχής των υπολοίπων 7 νομών, στο σύνολο χώρας, είναι
μικρότερο του 1% για κάθε νομό.
4)

Δευτεοονενή€ Τουέαζ
Ο νομός Θεσσαλονίκης συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό Δ.Τ. της
περιφέρειας (10,95% ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο της χώρας),
ακολουθούμενος από τον νομό Κοζάνης (4,2%), το νομό Καβάλας (2,72%), το
νομό Ημαθίας (1,69%) και το νομό Πέλλης (1,41%) και το νομό Σερρών (1,01%),
Το ποσοστό συμμετοχής των υπολοίπων 7 νομών στο σύνολο της χώρας
είναι μικρότερο του 1% για τον κάθε νομό.

5)

AoiQuac Κατοίκων
Ο νομός Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει το 8,71% του συνόλου των
καταγραμμένων κατοικιών της χώρας, ο νομός Χαλκιδικής το 1,79%, ο νομός

Σερρών το 1,72%, ο νομός Καβάλας το 1,41%, ο νομός Κοζάνης το 1,32%, ο
νομός Πέλλης το 1,09%, ο νομός Πιερίας το 1,08% και ο νομός Ημαθίας το 1,07%.
Το ποσοστό συμμετοχής των υπολοίπων 5 νομών στο σύνολο της χώρας
είναι μικρότερο του 1% για τον κάθε νομό.
6) Επιβατικά Ι.Χ.
Ο νομός Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει το 10,86% των κυκλοφορούντων
Ε.Ι.Χ. της χώρας, ακολουθούμενος από τους νομούς ; Κοζάνης (1,13%), Καβάλας
(1,11) και Σερρών (1,02%). Το ποσοστό συμμετοχής των υπολοίπων 9 νομών,
στο σύνολο της χώρας, είναι μικρότερο του 1% για τον κάθε νομό.
7) Ετήσιο Δηλωθέν Εισόδηυα
Ο νομός Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει το 10,62% του συνολικού δηλωθέντος
εισοδήματος της χώρας, ο νομός Κοζάνης το 1,3% ο νομός Καβάλας το 1,11%. Το
ποσοστό συμμετοχής των υπολοίπων 10 νομών, στο σύνολο χώρας, είναι
μικρότερο του 1% για τον κάθε νομό.
5.3 Η περιφέρεια τηο Μακεδονίαο
Παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας για τους 13 νομούς
της Μακεδονίας, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής κάθε νομού στο σύνολο της
χώρας και στο σύνολο της περιφέρειας.
Ο νομός Θεσσαλονίκης συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής
ασφαλίστρων της περιφέρειας (62,08%) ενώ το ποσοστό στο σύνολο της χώρας
φθάνει το 10,81%.
Δεύτερος και τρίτος νομός σε παραγωγή ασφαλίστρων αλλά με πολύ μικρή
διαφορά μεταξύ τους είναι αντίστοιχα ο νομός Ημαθίας και ο νομός Καβάλας, με
συμμετοχή 6,04% και 5,83% στην περιφέρεια και ποσοστά συμμετοχής 1,05% και
1,02% στο σύνολο της χώρας.
Τέταρτος ακολουθεί ο νομός Πέλλης (3,91% συμμετοχή στην περιφέρεια και
0,68% στο σύνολο χώρας, πέμπτος ο νομός Σερρών (3,79%5 συμμετοχή στην
περιφέρεια και 0,66% στο σύνολο χώρας), έκτος ο νομός Κοζάνης (3,18%
συμμετοχή στην περιφέρεια και 0,55% στο σύνολο χώρας) και ακολουθούν με
μικρότερα ποσοστά οι νομοί : Πιερίας, Δράμας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Καστοριάς,
Φλωρίνης και Γρεβενών.
Αναλυτικά για κάθε έναν από τους εξεταζόμενους κλάδους ασφάλισης
έχουμε τα εξής:
Α) Κλάδοσ Πυοόο
Ο νομός Θεσσαλονίκης κατέχει την πρώτη θέση στον κλάδο,
συγκεντρώνοντας το 72,34% της παραγωγής του κλάδου στην περιφέρεια
Μακεδονίας και το 12,52% στο σύνολο χώρας.
Ακολουθούν, με μικρή διαφορά μεταξύ τους, οι νομοί Ημαθίας (4,72%
συμμετοχή στην περιφέρεια και 0,82% στο σύνολο χώρας). Καβάλας (4,42% στην
περιφέρεια και 0,77% στο σύνολο χώρας) και Σερρών (3,71% στην περιφέρεια και
0,64% στο σύνολο χώρας)
Ακολουθούν 9 ακόμη νομοί με συμμετοχή στον κλάδο μικρότερη του 3%
στην περιφέρεια και 0,5% στο σύνολο χώρας; Χαλκιδικής, Πέλλης, Πιερίας, Κιλκίς,
Δράμας, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλωρίνης και Γρεβενών.

Β) Κλάδος Αυτοκινήτων
Ο νομός Θεσσαλονίκης κατέχει την πρώτη θέση στον κλάδο,
συγκεντρώνοντας τα 57,17% της παραγωγής του κλάδου στην περιφέρεια και το
10,18% στο σύνολο χώρας.
Ακολουθούν, με μικρή διαφορά μεταξύ τους, οι νομοί Ημαθίας (6,61%
συμμετοχή στην περιφέρεια και 1,18% στο σύνολο χώρας) και Καβάλας (6,43%
συμμετοχή στην περιφέρεια και 1,14% στο σύνολο χώρας)
Τέταρτος ακολουθεί ο νομός Πέλλης (4,6% συμμετοχή στην περιφέρεια και
0,82% στο σύνολο χώρας), πέμπτος ο νομός Κοζάνης (4,06% στην περιφέρεια και
0,72% στο σύνολο χώρας) και ακολουθούν 8 νομοί με συμμετοχή στον κλάδο
μικρότερη του 4% στην περιφέρεια και 0,7% στο σύνολο χώρας: Σερρών, Δράμας,
Πιερίας, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Καστοριάς, Φλωρίνης και Γρεβενών.
Γ) Κλάδος Μεταφορών
Ο νομός Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει τη μεγάλη πλειοψηφία της παραγωγής
του κλάδου στην περιφέρεια (81,84%), ενώ το ποσοστό συμμετοχής του στο
σύνολο της χώρας φτάνει το 9,74%.
Ακολουθούν με μικρή διαφορά μεταξύ τους οι νομοί Καβάλας, (4,98%
συμμετοχή στην περιφέρεια και 0,59% στο σύνολο χώρας) και Ημαθίας (4,94%
συμμετοχή στην περιφέρεια και 0,59% στο σύνολο χώρας), ενώ οι υπόλοιποι 10
νομοί παρουσιάζουν συμμετοχή μικρότερη του 1,6% στην περιφέρεια και 0,2% στο
σύνολο της χώρας: Πέλλης, Σερρών, Πιερίας, Χαλκιδικής, Καστοριάς, Κοζάνης,
Κιλκίς, Δράμας, Γρεβενών και Φλωρίνης.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε για την περιφέρεια Μακεδονίας, ότι ο
νομός Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής
ασφαλίστρων (57% - 82% ανά κλάδοΟ, ενώ τα ποσοστά των υπολοίπων νομών
δεν ξεπερνούν το 7% επί της παραγωγής της περιφέρειας.
Ένα γενικό συμπέρασμα από την αναλυτική εξέταση των στοιχείων της
περιφέρειας της Μακεδονίας είναι ότι παρατηρείται ένα μεγαλύτερο ποσοστό
ασφαλιστικής δραστηριότητας στο νομό Θεσσαλονίκης σε σύγκριση με τους
υπόλοιπους νομούς, όμως αυτό φαίνεται ότι συμβαδίζει με τη συνολική οικονομική
δραστηριότητα του νομού. Αντίθετα, στους άλλους νομούς της Μακεδονίας, η
ασφαλιστική δραστηριότητα παρουσιάζεται μικρότερη της γενικής οικονομικής
δραστηριότητας κάθε νομού, στις περισσότερες των περηττώσεων.

Για τη συγγραφή του τέταρτου μέρους χρησιμοποιήθηκαν:
- «Ιδιωτική Ασφάλιση», Ν. Πειρουνάκης, Τεύχος 336, Δεκέμβριος 1997, σελ. 7278.
- «Ιδιωτική Ασφάλιση», Έρευνα Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών,
Τεύχος 326, Φεβρουάριος 1997, σελ. 90-98.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
1.

το ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ο διεθνής χαρακτήρας της Ιδιωτικής Ασφάλισης ήταν ανέκαθεν δεδομένος
για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, από πραγματική αλλά κυρίως από νομική
άποψη. Η εγκατάσταση και λειτουργία υποκαταστημάτων αλλοδαπών
ασφαλιστικών εταιριών στη χώρα μας, η άνευ περιορισμών κεφαλαιακή συμμετοχή
αλλοδαπών στα μετοχικά κεφάλαια ελληνικής ασφαλιστικής εταιρίας, το θεσμικό
πλαίσιο των ασφαλίσεων πλοίων, αεροσκαφών και μεταφορών, η ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΑ,
αποτελούν τις βασικές επιβεβαιώσεις.
Η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981 δεν είχε άλλο αποτέλεσμα
στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης παρά να εμπλουτίσει την ισχύουσα
ασφαλιστική νομοθεσία με νέες τεχνικές και μεθόδους ενδυνάμωσης της
φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (εγγυητικά
κεφάλαια,
υπολογισμός του ελάχιστου περιθωρίου φερεγγυότητας κ.λπ.).
Από άποψη φιλοσοφίας και δομής το ελληνικό ασφαλιστικό δίκαιο
συγκαταλέγεται στα πλέον σύγχρονα Ευρωπαϊκά δίκαια, δεδομένου ότι διέπεται
από τη βασική αρχή της ελευθερίας στην εγκατάσταση για την ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
και της ελεύθερης επιλογής για την ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ, γεγονός που ανεγνώρισε
άμεσα η COMMISSION.
Με αυτά τα δεδομένα οι εξελίξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και η έντονη
δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς κατά την Ιδετία της
ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (1981 - 1995) συνέβαλαν σε υψηλό
βαθμό ανάπτυξης της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ή μάλλον είναι πιο ακριβές
ότι το ελληνικό ασφαλιστικό ττνεύμα πέτυχε να αναδείξει τις δυνατότητές του και
διέπρεψε.
Αποτέλεσμα οι μεγάλες εισροές ευρωπαϊκών κεφαλαίων για ίδρυση,
συμμετοχή, συγχώνευση, εξαγορά ασφαλιστικών Εταιριών Ζωής και Γενικών
Ασφαλίσεων, νέα σύγχρονα Προγράμματα Ζωής και κατά κινδύνων ζημιών, με
αποκορύφωση την αποδοχή και ανάπτυξη της BANCASSURANCE και των UNIT
LINKED.
Ομως το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο δεν συνετέλεσε θετικά μόνο στην
ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς στο εσωτερικό της Ελλάδας.
Οι
οδηγίες του 1988 και 1990 της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, που
τόσες σκέψεις, συσκέψεις και πονοκεφάλους προκάλεσαν επί μια ΙΟετία και πλέον
στους Επόπτες Ασφαλίσεων των χωρών-μελών, συμπεριλαμβανομένης και της
ομιλούσης, σε ατέρμονες συνεδριάσεις στις Βρυξέλλες, τις οποίες πολύ πιο
γρήγορα και άνετα ήλθαν να ολοκληρώσουν οι 3'^ οδηγίες του 1992 της Ενιαίας
άδειας, παρ’ όλους τους δισταγμούς μας και τους φόβους μας ότι θα μας
καθιστούσαν μάλλον δέκτες των προσφερόμενων ευκαιριών αποτέλεσαν

πρόκληση και πρόσκληση για τις Ελληνικές ασφαλιστικές Επιχειρήσεις να
ανοίξουν τα πανιά τους για κατάκτηση και της Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς.
Ετσι, εκμεταλλευόμενες τις ευχέρειες του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου και
του Ελληνικού στοιχείου που είναι εγκατεστημένο σε άλλες χώρες - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Σουηδία, Βέλγιο) δραστηριοποιούνται και εκτός
Ελλάδας.
Μια άλλη παράμετρος που απορρέει έμμεσα από την ιδιότητά μας του
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου
είναι οι μεγάλες δυνατότητες δραστηριοποίησης της ασφαλιστικής αγοράς στις
γειτονικές μας χώρες των Βαλκανίων.
Ευκαιρίες που τις άδραξαν ήδη οι «ικανοί» και «εύστοχα» κινούμενοι
ασφαλιστές με απτά τα αποτελέσματα!! είτε ως πρωτασφαλιστές είτε
αναπτύσσοντας τη διαμεσολάβηση στις πωλήσεις ασφαλίσεων.
2.

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Οι πρώτες συνολικές εκτιμήσεις για τον κλάδο, όπως παρουσιάστηκαν στην
τελευταία γενική συνέλευση C.E.A. που έγινε στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του
1996 είναι θετικές για τους ακόλουθους λόγους:
•

Με τη νομισματική ένωση επιτυγχάνεται νομισματική σταθερότητα που
επηρρεάζει θετικά την κυκλοφορία και την επικράτηση ασφαλιστικών
προϊόντων, κυρίως στον κλάδο ζωής.

•
Επιβάλλεται έλεγχος και συγκράτηση του δημόσιου χρήματος,
απαραίτητη προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας ενός κράτους
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προϋποθέσεις για να ανοίξει ο
δρόμος για νέα ασφαλιστικά προϊόντα (ασφάλειες υγείας, σύνταξη με
κεφαλαιοποίηση κ,λπ.)

•
Επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Αγορά κεφαλαίων να κινηθεί με
μεγαλύτερη ευελιξία, έχοντας στη διάθεσή της μια χρηματοοικονομική αγορά,
ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της διεθνοποίησης, και τέλος
•
Προσφέρεται στους καταναλωτές δυνατότητα άμεσης σύγκρισης
προσφερόμενων προϊόντων και πτώση των τιμών, λόγω της δημιουργίας
οικονομικής κλίμακας.

3.

ΟΔΗΓΙΑ B.C.C.I. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μόνον «οράματα» για την θέσπιση των
κανόνων ανάπτυξης της Ενιαίας Εσωτερικής Ασφαλιστικής Αγοράς, «διδάσκεται «
παράλληλα από ορισμένα γεγονότα που συμβαίνουν και παίρνει μέτρα για την
ενίσχυση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας στο σύνολο του τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτός είναι ο τίτλος και ο στόχος της οδηγίας
95/26/ε.ε. που καλείται B.C.C.I. , η εφαρμογή της οποίας πρέπει να ισχύει για τα

κράτη μέλη το αργότερο από τις 18 Ιουλίου 1996, με την οποία χαρακτηρίζεται ως
«χρηματοπιστωτική επιχείρηση» το πιστωτικό ίδρυμα, η ασφαλιστική επιχείρηση,
η επιχείρηση επενδύσεων, ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες
(άρθρο 1).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ήδη επιβάλλει με τις επιμέρους οδηγίες
ρυθμίσεις ξεχωριστά για την κάθε ανωτέρω δραστηριότητα, επεμβαίνει τώρα
σφαιρικά στις περιπτώσεις που μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων των
δραστηριοτήτων όπως; Πιστωτικά Ιδρύματα, Ασφάλειες, Εταιρίες Επενδύσεων,
ΟΣΕΚΑ, υφίστανται στενοί δεσμοί:
Α) συμμετοχής 20% και άνω των δικαιωμάτων ψήφου ή κεφαλαίου.
Β) δεσμοί ελέγχου μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχειρήσεως, καθώς και της
θυγατρικής και

Γ) «μιας κατάστασης» μεταξύ δυο ή περισσοτέρων φυσικών ή νομικών
προσώπων που συνδέονται με το αυτό πρόσωπο δια δεσμού ελέγχου (άρθρο 2
οδηγίας).
Αυτή η επιχειρηματική σχέση δομής,
που απαντάται
στους
χρηματοπιστωτικούς Ομίλους, η ανάπτυξη των οποίων ήταν γνωστή στη χώρα
μας στο δημόσιο τομέα και καθιερώνεται όλο και περισσότερο και στον ιδιωτικό
τομέα, με εμφανή τη μορφή της Bancassurance, αποτελεί το τελευταίο αντικείμενο
προβληματισμού και περαιτέρω μελέτης της Ε.Ε. Με την οδηγία της 29'’^ Ιουλίου
95/26/Ε.Ε. επιβάλλεται η κεντρική διοίκηση των χρηματοπιστωτικών εταιριών να
βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος που βρίσκεται η έδρα τους (άρθρο 3). Το
κυριότερο όμως θέμα της αποτελεί η θέσπιση της ενισχυμένης εποπτείας σε
ενοποιημένη βάση, με συγκεκριμένο πλαίσιο την συνεργασία των αντίστοιχων
Αρχών και την ανταλλαγή πληροφοριών υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Α) οι πληροφορίες να προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής της
εποπτείας ή του ελέγχου,
Β) οι πληροφορίες να υπόκεινται στην αρχή του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Γ) όταν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος - μέλος δεν μεταδίδονται
χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών που τις κοινολόγησαν και μόνο
για τους σκοπούς για τους οποίους οι αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους
(άρθρο 4).
Και τώρα πώς θα επηρεαστεί η ελληνική ασφαλιστική αγορά με τις ρυθμίσεις
της οδηγίας B.C.C.I. θεσμοθετούνται οι ακόλουθες υποχρεώσεις της Ελληνικής
Εποπτικής Αρχής Ασφαλίσεων, δηλ. της Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης (τέως Εμπορίου).

5.3.1 Η Συνεονασία
Α) Με τις αρχές που εποπτεύουν τα όργανα που εποπτεύουν τα όργανα που
συμμετέχουν στην εκκαθάριση ή πτώχευση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

^πόπτες, εκκαθαριστές, σύνδικοι) Ελλάδος ή και κάθε άλλου κράτους μέλους της

Β) Με τις αρχές που εποπτεύουν τα πρόσωπα που ασκούν τον έλεγχο των
λογαριασμών των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (Εταιρίες Ελεγκτών, Ορκωτοί
Λογιστές) Ελλάδος ή και κάθε άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.
Π Με τους ανεξάρτητους Αναλογιστές που δυνάμει νόμου ασκούν έλεγχο, καθώς
και με τους Επόπτες των Αναλογιστών Ελλάδος ή και κάθε άλλου κράτους της

I.

Η Διαβίβαση προς την Τράπεζα της Ελλάδος κάθε πληροφορίας που
προορίζεται για την εκπλήρωση της αποστολής της και η άδεια προς αυτήν να
ανακοινώνει προς τις αντίστοιχες αρχές τις πληροφορίες αυτές.

II.

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων Αρχών και οργάνων που είναι
επιφορτισμένα με τον εντοπισμό των παραβάσεων του δικαίου των εταιριών και
την διερεύνηση των παραβάσεων αυτών με σκοπό το αδιάβλητο του
χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και μεταξύ των προσώπων των οποίων
χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες ως εντεταλμένων με ειδικά προσόντα.
Γίνεται επομένως εμφανής η νέα διάσταση που καλείται να αντιμετωπίσει η
ασφαλιστική αγορά από άποψη εποπτείας, όταν η ανάπτυξή της συνδυάζεται με
την ευρύτερη διάδοση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Και επειδή οι
σύγχρονες ανάγκες και τάσεις κατατείνουν προς αυτούς τους στόχους είναι
απόλυτα δικαιολογημένη η άποψη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την έκδοση της
οδηγίας B.C.C.I. ότι η θέσπισή της αποτελεί το καταλληλότερο μέσο για την
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και ιδίως της ενίσχυσης των εξουσιών των
αρμοδίων αρχών, ότι η παρούσα οδηγία περιορίζεται στο ελάχιστο απαιτούμενο
για την επίτευξη αυτών των στόχων και δεν υπερβαίνει τα προς τούτο αναγκαία!
Περιοριζόμεθα και 'μεις στην δικαιολογημένη αναγνώριση της Οδηγίας και
επιφυλασσόμεθα για την δικαίωση των επιτευγμάτων της που προμηνύεται όμως
να μην είναι τόσο εύκολα στην πράξη!!!

Για τη συγγραφή του πέμπτου μέρους χρησιμοποιήθηκαν::
- «Ιδιωτική Ασφάλιση», Σταματία Ντόντου, Τεύχος 318, Μάιος 1996, σελ. 70-75.
- «Ασφαλιστική Αγορά», Γιώργος Ράμπιας, Τεύχος 233, Ιούλιος 1996, σελ. 21-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
Λόγω της αλλαγής των δεδομένων καθημερινά στον τομέα των
ασφαλιστικών εττιχειρήσεων, παραθέτω παράρτημα με στοιχεία από
την έκτακτη έκδοση της εφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ», Γιώργος
Κραγεώργου, Τεύχος 306, Οκτώβριος 1998.
Για άλλη μια χρονιά, το 1997, όπως και όλα τα προηγούμενα έτη,
η ασφαλιστική αγορά αναπτύχθηκε σε πραγματικά μεγέθη,
αποδεικνύοντας ότι είναι από τους κλάδους που δεν επηρεάστηκαν
από την οικονομική δραστηριότητα της δεκαετίας που διανύουμε, Η
διεύρυνση της παραγωγής κατά 13% ήταν σαφώς υψηλότερη από τον
πληθωρισμό και την αύξηση του Α,Ε.Π. Έτσι, σήμερα το ποσοστό του
κλάδου στο εγχώριο προϊόν αγγίζει το 1,9%. Το ίδιο ποσοστό το 1989
ήταν 1,1%.
Η συμβολή του όμως στην εθνική οικονομία είναι μεγαλύτερη.
Εκτός από την πρωτογενή παραγωγή ασφαλιστηρίων, οι εταιρίες
χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα για να τα επενδύουν και να κερδίζουν
σε ετήσια βάση δεκάδες δισεκατομμύρια δραχμές. Άλλωστε τα κέρδη
τους προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις επενδύσεις αυτές.
Οι κύριες εργασίες τους είναι ιδιαίτερα ζημιογόνες. Το ύψος τους το
1996 έφθασε τα 825 δισ. δρχ. ποσό που αντιστοιχούσε στο 2,9% του
Α.Ε.Π.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στη δεκαετία που διανύουμε υπήρξε
μια ποιοτική διαφοροποίηση των επενδύσεών τους. Το 1989 το 30%
αφορούσε επενδύσεις σε ακίνητα. Σήμερα το ποσοστό των ακινήτων
περιορίζεται στο 12%. Αντίστοιχα έχουν'αυξηθεί οι επενδύσεις σε
ομόλογα (από 50% σε 66%) και οι λοιπές επενδύσεις (από 13% σε
20 % ).

Παρά τη δεκαετή σταθερή ανάπτυξή της όμως, η ελληνική αγορά
παρουσιάζει τόσο μεγάλες διαφορές από την ευρωπαϊκή που
μπροστά της μοιάζει να βρίσκεται σε νηπιακή φάση.
Αναλυτικά:
• Τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα στην Ελλάδα το 1996 ήταν 163 ECU.
Το αντίστοιχο μέγεθος στις χώρες της Ε.Ε. ήταν 1.330 ECU.
• Το ποσοστό του κλάδου στο ελληνικό Α.Ε.Π. ήταν 1,9%. Στην Ε.Ε.
έφθανε το 7,3%.
• Το ποσοστό των επενδύσεων του κλάδου στο ελληνικό Α.Ε.Π.
ανέρχεται σε 2,9%. Αντιστοίχως, στην Ε.Ε. αγγίζει το 40,7%.
• Οι εργαζόμενοι ανά ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα το 1996 ήταν
69. Στην Ε.Ε. κάθε ασφαλιστική εταιρία απασχολούσε κατά μέσο
όρο 174 υπαλλήλους.
Αλλα ενδιαφέροντα μεγέθη της ευρωπαϊκής αγοράς είναι ότι το
1996 καταγράφηκαν 4.877 εταιρίες που απασχολούσαν 850.000
εργαζομένους. Η παραγωγή ασφαλίστρων έφθασε τα 500 δισ. ECU
(πέντε φορές το Α.Ε.Π. της Ελλάδας!) και οι επενδύσεις τους τα 2,8
τρισ. ECU (28 φορές το ελληνικό Α.Ε.Π.).

Πού Οφείλεται η διαφορά
Διαβάζοντας τα στοιχεία αυτά πολλοί ενδεχομένως να
αναρωτηθούν εάν πρόκειται για μια ακόμη καθυστερημένη κατάσταση
στη χώρα μας σε σχέση με τις άλλες ανατπυγμένες χώρες.
Ενδεχομένως να ξανακουστούν εκφράσεις όπως «ιδού η
Ελλαδίτσα» κ.ο.κ. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε με
νης^λιότητα να προσεγγίσουμε το θέμα και να εξηγήσουμε γιατί
υπάρχει αυτή η σημαντική απόκλιση στα μεγέθη της ασφαλιστικής
αγοράς μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε όλες τις οικονομίες του κόσμού υπάρχουν ορισμένες δαπάνες
που χαρακτηρίζονται ελαστικές και άλλες που είναι ανελαστικές. Στη
δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι δαπάνες για διατροφή, ένδυση και
γενικότερα οι δαπάνες εκείνες που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των
καταναλωτών, οι δαπάνες δηλαδή που προορίζονται για τις απλές
καθημερινές ανάγκες.
Στην άλλη κατηγορία, αυτή των ελαστικών δαπανών, ανήκουν
όλες αυτές που προκύπτουν μετά τις δαπάνες για τις βασικές ανάγκες,
ανάλογα με το περίσσευμα που έχει ο κάθε καταναλωτής και κατ’
επέκταση η κάθε χώρα. Έτσι, όταν το περίσσευμα είναι μεγάλο, οι
καταναλωτές αγοράζουν μεγάλα αυτοκίνητα, κτίζουν μεγάλα σπίτια,
αποκτούν είδη πολυτελείας, αποταμιεύουν στις τράπεζες ή επενδύουν
στο χρηματιστήριο κ.ο.κ. Στην κατηγορία αυτών των αγαθών ανήκουν
και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες. Όσο μεγαλύτερο είναι το εισοδηματικό
επίπεδο μιας χώρας, τόσο υψηλότερη είναι και η κατά κεφαλή δαπάνη
για συμβόλαια ασφαλειών.
Το κατά κεφαλήν εισόδημα για την Ελλάδα το 1998 ανέρχεται σε
11.800 δολάρια. Είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (το χαμηλότερο είναι στην Πορτογαλία με 11.200 δολάρια) και
ταυτόχρονα υποδιπλάσιο του μέσου κοινοτικού όρου που ανέρχεται
σε 23.000 δολάρια.
Η σχέση όμως εισοδήματος δαπάνης είναι αναλογική. Το
γεγονός δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει το μισό κατά κεφαλήν εισόδημα σε
σχέση με την Ε.Ε. Δε σημαίνει ότι ο Έλληνας θα δαπανά τα μισά
χρήματα για ασφάλειες. Διότι για να προσδιορίσουμε την εν δυνάμει
ασφαλιστική δαπάνη θα πρέπει από το εισόδημα να αφαιρέσουμε
πρώτα όλες τις ανελαστικές δαπάνες.
Η εν δυνάμει δαπάνη επομένως προκύπτει από το περίσσευμα
που για μεν τον Έλληνα είναι μικρό, ενώ για το μέσο Ευρωπαίο πολύ
μεγαλύτερο. Το γεγονός πάντως ότι τα νούμερα της ελληνικής
ασφαλιστικής αγοράς είναι μικρά προϊονίζεται καλύτερες μέρες για το
μέλλον. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, το
μέλλον βρίσκεται στις ασφάλειες ζωής.
Όλα τα τελευταία χρόνια ο κλάδος ζωής αυξάνεται με πιο
γοργούς ρυθμούς από τον κλάδο ζημιών. Το 1997 μάλιστα η
παραγωγή ασφαλίστρων για πρώτη φορά ξεπέρασε το 50%,
αναδεικνύοντας τα συμβόλαια ζωής σε κυρίαρχο του ασφαλιστικού
παιχνιδιού.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με βάση τα όσα έχουμε αναφέρει στα προηγούμενα, προκύτπει ότι η
ασφάλιση εξασφαλίζει στον άνθρωπο το αίσθημα της σιγουριάς και της
προστασίας σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η ασφαλιστική περίπτωση
(ζημιογόνο γεγονός), είτε αυτή αναφέρεται σε πράγματα είτε σε πρόσωπα.
Η δε ασφάλιση αυτή, αποκτά στις μέρες μας τόσο μεγάλη σημασία όσο
αναπτύσσεται η τεχνολογία, η οικονομία και πληθαίνουν οι παντός είδους κίνδυνοι
που πλήττουν τον επιχειρηματία και το άτομο γενικότερα, όπως είναι σήμερα οι
καθημερινές ληστείες, τα τροχαία ατυχήματα, τα εργατικά ατυχήματα, οι
ολοκληρωτικές καταστροφές εργοστασίων από πυρκαγιά, οι σοβαρές ασθένειες
της εποχής μας, οι πλημμύρες κ.λπ.
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, έναντι του ασφαλίστρου καλύπτουν τις
διάφορες οικονομικές ζημιές που είναι δυνατό να πλήξουν την περιουσία του
ασφαλισμένου και να βοηθήσουν στην καλύτερη αποκατάσταση των οικονομικών
συνεπειών λόγω της πραγματοποίησης του ζημιογόνου γεγονότος, και
ενθαρρύνεται επομένως με αυτή την κάλυψη, η πρωτοβουλία των επιχειρηματικών
για μεγάλες οικονομικές επενδύσεις.
Επίσης, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ειδικά όσες ασχολούνται με
ασφάλεια ζωής, δημιουργούν το υαθηυατικό αποθευατικό (Μ.Α. = ασ(ράλιστρο κίνδυνος θανάτου π.χ. ασφάλιστρο 35.000 - κίνδυνος θανάτου 14.000= 21.000
Μαθ. Απόθ.) που προέρχεται από τα ασφάλιστρα και είναι τεράστια κεφάλαια, τα
οποία επενδύουν σε παραγωγικές επενδύσεις.
Η ιδιωτική ασφάλιση, είναι πράγματι αξιόλογη πηγή διάθεσης χρημάτων στην
οικονομία της κάθε χώρας για μακροχρόνια προγράμματα ανάπτυξης.
Στις πολύ μεγάλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι επενδύσεις έχουν μεγάλη
σημασία και στη δραστηριότητα της ασφαλιστικής εταιρίας. Υπάρχει ειδική
υπηρεσία, που αποτελείται από οικονομολόγους, αναλογιστές, δικηγόρους και
άλλους ειδικούς που ασχολούνται με την τοποθέτηση κεφαλαίων και επιπλέον με
οικονομοτεχνικές μελέτες και μελλοντικές προβλέψεις. Στις Η.Π.Α. το συνολικό
ενεργητικό όλων των εταιριών ζωής αντιπροσωπεύουν εκατοντάδες
δισεκατομμύρια δολάρια.
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην ασφάλιση και την
οικονομία είναι πολλές και σε πολλές περιπτώσεις πολύ στενές. Δηλαδή, η
ασφάλιση αποσκοπεί στην κάλυψη των οικονομικών συνεπειών των κινδύνων, η
ασφαλιστική εταιρία αποτελεί οικονομική μονάδα, το ασφάλιστρο στηρίζεται όχι
μόνο σε μαθηματικές αλλά και σε οικονομικές σχέσεις, η ασφάλιση συντελεί στην
οικονομική ανάπτυξη και στην αποταμίευση, ειδικά ο κλάδος ζωής που αποτελεί
ένα μέσο υποχρεωτικής αποταμίευσης.
Όλες οι επιχειρήσεις, έτσι και η ιδιωτική ασφαλιστική επιχείρηση είναι
εκτεθειμένη σε όλους τους οικονομικούς κινδύνους που απειλούν μια
επιχειρηματική μονάδα. Μεγαλύτερη σημασία κινδύνου για μια ασφαλιστική

επιχείρηση έχουν τα αποδεικτικά προγράμματα, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις,
οι διακυμάνσεις της οικονομίας και ο πληθωρισμός.

2. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι μελλοντικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο ασφαλιστικό σύστημα,
θα είναι πολύ μεγαλύτερες από τα όσα αρνητικά έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή
τους. Οι επιπτώσεις θα είναι πολλές και ποικίλες, παρά το γεγονός ότι Δε γίνονται
αμέσως ορατές από πολλά ασφαλιστικά ταμεία. Οι επιπτώσεις αυτές, δεν
περιορίζονται μόνο στη μείωση εσόδων από καθυστέρηση εισφορών, ούτε στην
αδυναμία των ασφαλιστικών οργανισμών να διαχειρίζονται τα χρήματά τους
ελεύθερα, με στόχο το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Η ανεργία που συνεπάγεται η
οικονομική κρίση, θα έχει τεράστιες συνέπειες στο μέλλον των ασφαλιστικών
οργανισμών.
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Κάποια ταμεία ήδη
αντιμετωπίζουν πρόβλημα εισφορών, ειδικότερα αυτά που απασχολούν
αυτοαπασχολούμενους, βιοτέχνες κ.λπ. Στο ΤΕΒΕ, πέραν της μειώσεως των
εσόδων λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών, υπάρχουν αρκετές
περιπτώσεις διακοπής επαγγέλματος.
Στο Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων (Τ.Α.Ε.), τα πράγματα εκ πρώτης όψεως
φαίνονται καλύτερα. Τα έσοδα μέχρι στιγμής δεν εμφανίζονται μειωμένα, αλλά
υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις διακοπής επαγγέλματος για τις οποίες δεν έχει
δοθεί ερμηνεία. Η σχετικά ανεπαρκής υποδομή του ταμείου δεν επιτρέπει τον
έλεγχο και τη διασταύρωση σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην
έχει γίνει διαχωρισμός των περιπτώσεων διακοπής που οφείλονται σε
συνταξιοδότηση ή σε οικονομική δυσπραγία. Και σε ποιο ποσοστό εφέτος οι
περιπτώσεις αυτές είναι περισσότερες από τα προηγούμενα έτη.
Στο Ταμείο Νομικών, στο ΤΣΑΥ και το ΤΣΜΕΔΕ δεν έχει παρατηρηθεί
μείωση εσόδων, αλλά το γεγονός μπορεί να είναι παραπλανητικό διότι στα
συγκεκριμένα ταμεία, ασφαλίζεται η ιδιότητα και όχι πάντα η απασχόληση.

3.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Παράλληλα, πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα των προβληματικών
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον κλάδο αυτοκινήτου. Ορισμένες εξ
αυτών των εταιριών, προκειμένου να επιβιώσουν, «χτυπούν» τα ασφάλιστρα με
αποτέλεσμα τη νόθευση του ανταγωνισμού σε βάρος των υγιών επιχειρήσεων του
χώρου.
Οι εκπρόσωποι των υγιών εταιριών, επιζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο
Εμπορίου, να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, εν ανάγκη να προχωρήσει σε αφαιρέσεις
αδειών σε όσες εταιρίες, προκειμένου να επιζήσουν, προχωρούν σε μειώσεις των
αποθεμάτων τους, με άμεσο κίνδυνο να μην μπορούν, στο μέλλον, να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ασφαλισμένων.
Σημειώνεται ότι, το 1994 το πραγματικό έλλειμμα του κλάδου αυτοκινήτου,
ξεπέρασε τα ΙΟΟδις. Δρχ. Την ίδια στιγμή που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των
εγχώριων ασφαλιστικών εταιριών δεν ξεπερνά τα 150δις. Δρχ. Και ενώ τα νούμερα

αυτα δαχνουν πλήρως το μέγεθος του προβλήματος, μέχρι τώρα το Υπουργείο
Εμπορίου και οι αρμόδιες υπηρεσίες του, προχώρησαν στην αφαίρεση αδειών
ορισμένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ εκτιμάται ότι υπάρχουν αρκετές
ακόμη προβληματικές εταιρίες στον κλάδο.
Το ουσιαστικό πρόβλημα, όμως, της αγοράς, οι ομολογούμενες από όλους
υπαποθεματοποιήσεις, σε συνάρτηση με τα πολύ χαμηλά ασφάλιστρα που
κυκλοφορούν στην αγορά από ορισμένες εταιρίες, παραμένει και οξύνεται, με
κίνδυνο ο κλάδος να τιναχθεί στον αέρα, αφού τα ελλείμματα θα αυξάνονται.
Από τη στιγμή που τα ασφάλιστρα είναι ελεύθερα, το πρόβλημα μπορεί να
αντιμετωττισθεί μόνο με τη δημιουργία μιας σύγχρονης εποπτικής αρχής, στη
δημιουργία της οποίας πρέπει να προχωρήσει με θάρρος το Υπουργείο, όπως
προτείνει ο ίδιος ο κλάδος. Μια εποπτεία, η οποία θα είναι σε θέση να ελέγχει
συστηματικά τις ασφαλιστικές εταιρίες, εάν τηρούν τα απαιτούμενα αποθεματικά
και δεν θα χρηματοδοτεί με αυτά τα ασφάλιστρα.
4.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ωστόσο, η εγχώρια αγορά εμφανίζει σημαντικές προοπτικές περαιτέρω
ανάπτυξης για τις υγιείς εταιρίες.
Για παράδειγμα, ο συνολικός όγκος ασφαλίστρων στη χώρα μας, ισοδυναμεί
με το 0,3% της Κοινότητας. Στην αμέσως υψηλότερη θέση (προτελευταία)
βρίσκεται η Πορτογαλία με 0,6%, δηλαδή διπλάσιο ποσοστό.
Επίσης, ως ποσοστό του Α.Ε.Π. η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων
βρίσκεται στο 2,5% (πάλι στην τελευταία θέση) έναντι 6% του μέσου ευρωπαϊκού
όρου.
Οι δυο προαναφερόμενοι δείκτες, ναι μεν κατατάσσουν τη χώρα μας στις
τελευταίες θέσεις, ωστόσο αποτελούν και ένδειξη για το μεγάλο περιθώριο
ανάπτυξης που έχει ο ασφαλιστικός κλάδος.
Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό, ότι η αγορά αυξάνεται τα τελευταία χρόνια με
ρυθμούς υψηλότερους του Α.Ε.Π., παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία που
επικρατεί και επηρρεάζει ως είναι φυσικό και τις ασφαλιστικές εργασίες.
Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, η
ελαστικότης των ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π. (ποσοστό μεταβολής ασφαλίστρων
προς ποσοστό μεταβολής του Α.Ε.Π.) κυμάνθηκε την πενταετίαΐ987-1992 σε
ποσοστά 1,55 έως και 1,86. Όσον αφορά το 1994, η παραγωγή κυμάνθηκε με
ρυθμούς αύξησης της τάξης του 16,38% έναντι 23,28% του διαστήματος 93/92,
ωστόσο αν και χαμηλότερος ο ρυθμός αύξησης, είναι ικανοποιητικός.
Ενδεικτικό, ακόμη, της σημαντικής ανάπτυξης που παρουσιάζει ο κλάδος τα
τελευταία χρόνια, είναι και το γεγονός ότι τα ετήσια κατά κεφαλή ασφάλιστρα
αυξήθηκαν από 9.500δρχ το 1988 σε 32.000δρχ ή 140$ Η.Π.Α. το 1993.
Ωστόσο, παρά την αύξηση αυτή, η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στη
σχετική κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η προτελευταία
Πορτογαλία εμφανίζει ετήσια κατά κεφαλή ασφάλιστρα ύψους 250,2$ με βάση τα
στοιχεία του 1991. Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν, αν εξετάσουμε το
ποσοστό της εγχώριας παραγωγής ασφαλίστρων ως ποσοστό του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος. Έτσι παρατηρούμε, μεν, μια σημαντική αύξηση την τελευταία
πενταετία και συγκεκριμένα το 1988, τα ασφάλιστρα αντιπροσώπευαν το 1,50%
του Α.Ε.Π. ενώ το 1993 το 2,5%.

Qotooo. και πάλι βρισκόμαστε πολύ πίσω από τους Ευρωπαίους, αφού η
προτελευταία Ιταλία, εμφανίζει αντίστοιχο δείκτη 2,8 με βάση τα στοιχεία του 1991.
Με βάση τα παραπάνω, οι ασφαλιστές προσδοκούν τα επόμενα χρόνια μια
περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, που θα τον φέρει στα μέσα Ευρωπαϊκά
επίπεδα, γεγονός που σημαίνει τα συνολικά ασφάλιστρα να προσεγγίσουν το 6%
του Α.Ε.Π.
Οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιριών, στηρίζουν την αισιόδοξη αυτή
εκτίμιση σε δυο παράγοντες:

♦
Αφενός μεν στην βελτίωση του βαθμού ασφαλιστικής συνείδησης του
πληθυσμού, τόσο μέσα από τα παραδοσιακά ασφαλιστικά προγράμματα, αλλά και
τις νέες καλύψεις που επιβάλλουν τα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, όπως,
μόλυνση του περιβάλλοντος, επαγγελματική αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αύξηση
εγκληματικότητας κ.α.
♦
Αφετέρου, όμως, στη δραματική αύξηση της ζήτησης για ιδιωτική
ασ(ράλιση υγείας και σύνταξης, ιδιαίτερα για τα μεσαία και μεγάλα εισοδήματα.
Η ιδιωτική ασφάλιση θα κληθεί στο άμεσο μέλλον να καλύψει τα μεγάλα κενά
που θα αφήσει το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο λόγω των
δημογραφικών και άλλων προβλημάτων, θα προσφέρει κυρίως μια βασική κάλυψη
σε όλον τον πληθυσμό.

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Βάση των παραπάνω στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη περισσότερες
παραμέτρους του φορολογικού και δημοσιονομικού μας συστήματος, η Ο.Κ.Ε. (
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή) η οποία αποτελεί συμβουλευτικό όργανο
άσκησης κυβερνητικής πολιτικής, πρότεινε, όχι μόνο τη διατήρηση αλλά και την
αύξηση του αφορολογήτου ορίου για τα ασφάλιστρα ζωής. Με τον τρόπο αυτό
ευνοείται η Εθνική Οικονομία, και έτσι μπορούμε να μιλήσουμε για θετική συμβολή
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε αυτήν. Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι όσο πιο
υγιής και ανοδική διαγράφεται η πορεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τόσο
ευνοϊκότερα συμβάλλουν σε μια καλύτερη εικόνα και κατάσταση της εθνικής
οικονομίας, αν λάβουμε υπόψη τα εξής;
>
Η κατάρτιση της φορολογικής απαλλαγής για τα ασφάλιστρα ζωής, θα
δημιουργήσει μείζον κοινωνικό πρόβλημα, διότι αφορά 4 εκατομμύρια
ασφαλισμένους, οι οποίοι ανήκουν σε όλες τις εισοδηματικές τάξεις και
καλύπτονται με 1,7 εκατ. Συμβόλαια ζωής.
>
Λαμβανόμενης υπόψη της μείωσης της παραγωγής ασφαλίστρων η
οποία θα επέλθει από τυχόν κατάργηση του αφορολόγητου ορίου, τα Φορολογικά
Έσοδα του κράτους είναι βέβαιο ότι θα μειωθούν αντί να αυξηθούν, αφού θα
υπάρχουν απώλειες εσόδων του κράτους από τον Φ.Π.Α. υπηρεσιών και αγαθών
που αγοράζει η ιδιωτική ασφάλιση, από τον φόρο αμοιβών ελευθέρων
επαγγελματιών (15%) από το φόρο διαμεσολαβούντων προσώπων, από το φόρο
μισθωτών υπηρεσιών από τα νοσήλια, τις αμοιβές ιατρών κλπ.

^ κρίση που αντιμετωπίζει η Κοινωνική Ασφάλιση παγκωσμίως,
οδηγεί τα κράτη στη λύση της συμπλήρωσης της κοινωνικής από την ιδιωτική. Για
τον λογο αυτό, συμφωνα με στοιχεία της Ένωσης, σε όλα τα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπάρχουν αντίστοιχες απαλλαγές. Στη χώρα μας, θα
έπρεπε να επιδιώκεται με κάθε τρόπο η κατάρτηση της φορολογικής απαλλαγής
για τα ασφάλιστρα ζωής, λόγω της κακής κατάστασης των ταμείων κοινωνικής
ασφάλισης.
Υπάρχει άμεση ανάγκη στήριξης του κλάδου των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων με το μέτρο της αύξησης του αφορολόγητου ορίου για τα
ασφάλιστρα ζωής, διότι διαφορετικά πλήττεται η εθνική αποταμίευση με
συνεπακόλουθο την άσκηση πληθωριστικών πιέσεων και μειώνονται οι
επενδύσεις σε βάρος της ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς.

^
Η πλήρης απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, θα ωθήσει τους
Έλληνες σε αναζήτηση ασφαλιστικού καλύματος στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα τη
διαφυγή (ρορολογητέας ύλης και επενδύσεων αποθεμάτων.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 25ετία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1970
1995
Ασφ. Εταιρίες
142
116
Υπάλληλοι
30.000
5.000
Ασφαλ. Ζωής
179.237.406.000
289.188.000
Ασφαλ. Γενικών
1.895.448.000
214.573.773.000
Σύνολο
2.184.636.000

393.811.179.000

1%

2,5%

842.023.000

176.584.160.000

% του Α.Ε.Π.
Πληρωθ. Ζημιές
ΦόροΑεισφορές

102.390.906.540
546.159.000
0 πίνακας παρουσιάζει την τεράστια εγκαθίδρυση νέων
εταιριών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά,
αποδεικνύοντας την απουσία του νομοθετικού
πλαισίου λειτουργίας!

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ TOY ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ
Στοιχεία
1994/95
2020
Ασφαλ. Εταιρίες
142
39
Εργαζόμεγοι
30.000
38.500
Ασφάλ. Ζωής
179.237.406.000
57.900.000.000.000
Ασφάλ. Γεγικώγ
46.500.000.000.000
214.573.773.000
Σύγολο
104.200.000.000.000
393,811.179.000
% του Α.Ε.Π.
6,7%
2,5%
Πληρωθ. Ζημιές
46.700.000.000.000
176.584.160.000
ΦόροΑεισφορές
22.200.000.000.000
102.390.906,540
Τα τταραπάγω εγτυπωσιακά αριθμητικά μεγέθη θα επιτευχθούγ
αγ καγείς λάβει υττόψη το γρήγορο μεταβαλλόμενο σκηνικό στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό

Για τη συγγραφή του έκτου μέρους χρησιμοποιήθηκαγ:
« Α σ φ Χ τικ ό Μάρκετιγγκ», Κωγ\νος Σιάτρας, Τεύχος 246, Μάιος 1996, σελ. 6-15,
«Οικογομικός Ταχυδρόμος», Πάγκος Παγαγιωτόττουλος, Τεύχος 3.4.1997, σελ. 53-

-

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1_Η. ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η διάσταση ανάμεσα σε κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση και ο ρόλος που
καλείται να παίξει η κάθε μια χωριστά, δεν είναι ένας πρόσκαιρος
προβληματισμός.
Το κατά πόσο η μια αναπτύσσεται σε βάρος της άλλης. Το αν η ιδιωτική
ασφάλιση παραγκωνίζει την κοινωνική και προς ποιου το συμφέρον κινείται, είναι
ερωτηματικά που έχουν τεθεί και από τις δυο πλευρές,
Η διεθνής εμπειρία δεικνύει ότι σε χώρες που έχουν αναπτυγμένη πολιτική
πρόνοια, η ιδιωτική ασφάλιση σταδιοδρόμησε και αναπτύχθηκε περισσότερο,
χαρακτηριστικό παράδειγμα η Αγγλία.
Η ιδιωτική ασφάλιση, λοιπόν, θα μπορούσε να παίξει συμπληρωματικό ρόλο
σ’ ένα σωστά δομημένο κράτος πρόνοιας.
Επιχειρώντας μια καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην ιδιωτική
και κοινωνική κατάσταση, αποτυπώνονται τα εξής:
■
Παρατεινόμενη κρίση (διαχειριστική, δημοσιονομική, δομική), της
κοινωνικής ασφάλισης αλλά και την αυτονόητη αναγκαιότητα ουσιαστικής
αντιμετώπισης αυτής της πολύμορφης κρίσης.
■
Έλλειψη πολιτικής για τη δημιουργία μακρόττνοου ενιαίου
οικοδομήματος κοινωνικής προστασίας, στα πλαίσια του οποίου θα
δραστηριοποιηθούν πρωταρχικά η κοινωνική ασφάλιση και συμπληρωματικά η
ιδιωτική,
■
Η ανορθόδοξη, ενίοτε, παρέμβαση του κράτους στην άσκηση
«κοινωνικής πολιτικής» μέσα από τις δυνατότητες των παροχών της κοινωνικής
ασφάλισης.
■
Οι αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις για την χώρα μας που απειλούν
την ισορροπία του κοινωνικού συμβολαίου των γενεών.
■
Η ωρίμανση του κοινωνικοασφαλιστικού μας συστήματος.
■
Οι αξιόπιστες υπηρεσίες της ιδιωτικής ασφάλισης που καλύπτονται
πραγματικές ανάγκες, συμβάλλουν συμπληρωματικά στην κοινωνική προστασία
του πληθυσμού.
■
Η ανεργία και η υποαπασχόληση που κοστίζει σημαντικά στην
κοινωνική ασφάλιση.
■
Η εισφοροδιαφυγή, κράτους και ιδιωτών, που διευρύνει την οικονομική
κακουχία της.
■
Οι οικονομικές συνέπειες που έχουν για την ασφάλιση τα τροχαία
ατυχήματα στη χώρα μας.
■
Η παρουσία μεγάλου αριθμού ανασφάλιστων πολιτών.
■
Οι δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες, που αυξάνουν τον
αριθμό των ασθενειών του πληθυσμού.
■
Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναζήτηση νέων
πηγών χρηματοδότησης των οικονομικών παροχών, ώστε να αντιμετωπιστεί η
οικονομική κατάσταση.

Η π ρ ο σ ιτή Εκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που προτείνει στις
κυβερνήσεις να υιοθετήσουν συνταξιοδοτική πολιτική, το κόστος της οποίας θα
μοιράζεται αναμεσα oto κράτος (που θα εξασφαλίζει μια μίνιμουμ σύνταξη) και την
ιδιωτική που θα παρέχει συμπληρωματική ασφάλιση.
β
Η απύλωτη, συχνά, αντιπαρκτθεση «απόψεων» για το ποια ασφάλιση
(κοινωνικη-ιδιωτική), είναι καλύτερη.

2.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

•
Από τον 6° π.Χ. αιώνα, συναντάμε ίχνη κοινωνικής ασφάλισης στην
ΕΜάδα. Υπάρχει ο θεσμός των «δημοσιευόντων ιατρών» που εκλέγονται από την
πόλη για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, έναντι υποχρεωτικών εισφορών των
πολιτών (ιατρικά τέλη).
•
Πολύ αργότερα, στην Γερμανία ο καγκελάριος BISMARK με το
διάλεγμά του στις 17/11/1881, έδινε μια σύγχρονη αντίληψη για τη διάσταση του
κοινωνικού κράτους και ταυτόχρονα σηματοδοτούσε τη γένεση της κοινωνικής
ασφάλισης.
«Η προοδευτική εξέλιξη των σύγχρονων ιδεών για το κράτος, το θέλει
να εκπληρώνει όχι μόνο μια αποστολή άμυνας προσπαθώντας να προφυλάξει τα
υπάρχοντα δικαιώματα, αλλά επίσης, μια αποστολή που τείνει να προάγει θετικά
και με αντίστοιχους θεσμούς της ευημερίας όλων των πολιτών του.»
•
Στην οικονομική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου,
(10/12/1948) ορίστηκε ότι κάθε μέλος της κοινωνίας έχει δικαίωμα για κοινωνική
ασφάλιση (άρθρο 22), και επίσης ότι δικαιούται ασφάλεια για τις περιπτώσεις
ανεργίας, χηρείας, γηρατειών (άρθρο 25).
•
Το Ελληνικό Σύνταγμα του 1978, αναγνωρίζει ανάμεσα στα κοινωνικά
δικαιώματα το δικαίωμα στην υγεία (άρθρο 22 §3) και στην κοινωνική ασφάλιση
(άρθρο 22 §4), και το θέτει υπό κρατική μέριμνα.
Η αυτονόητη ανάγκη και διατήρηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, γέννησε
την κοινωνική ασφάλιση, που αποτέλεσε συστατικό στοιχείο του Κράτους Πρόνοιας.
Δεν είναι αντικείμενο του παρόντος να αναφερθούμε διεξοδικά στην
πολύμορφη κρίση της κοινωνικής ασφάλισης.
Ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης, είναι κοινή τόπου, πως κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών, αμφισβητείται έντονα, κυρίως λόγω της ύπαρξης
των οικονομικών προβλημάτων. Η αμφισβήτηση δεν περιορίζεται μόνο στην
Ελλάδα, αλλά συναντάται σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Στην Ελλάδα, η κοινωνική ασφάλιση απορροφά 29%, περίπου, του Εθνικού
Εισοδήματος, περίπου 300 δις. δρχ το μήνα, και από την άποψη των δαπανών, το
ποσοστό αυτό βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρώπης. Περιλαμβάνει τόσο τις
δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσο και τις δαπάνες για συντάξεις, και
διάφορα επιδόματα. Τα τελευταία χρόνια έλαβε έναν έντονα προνοιακό
χαρακτήρα Λειτουργεί με βάση το διανεμητικό σύστημα, και εξετάζεται στα
πλαίσια του Δημοσίου Δικαίου, επειδή από αυτήν προάγεται κυρίως το δημόσιο
συμφέρον.

3.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙ7Η

Οι ανεπτυγμένες χώρες κατά τα πλαίσια τριακονταετίας, μεταξύ των λύσεων
που αναζήτησαν για την αντιμετώπιση των δημοσίων δαπανών του Κοινωνικού
Τομέα, προσανατολίστηκαν και στην αξιοποίηση νέων πόρων του τομέα της
Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Σε
διεθνές Συνέδριο Ετερογνώμων,
διαπιστώθηκε ο κεντρικός
συμπληρωματικός ρόλος που καλείται να παίξει η ιδιωτική ασφάλιση, τόσο στο
διεθνή χώρο όσο και στην Ελλάδα. Η συμπληρωματικότητα της ιδιωτικής
ασφάλειας διακρίνεται για την ποιοτική της αλλά και την ποσοτική της διάσταση.
Λειτουργεί με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, υπαγόμενη στο ιδιωτικό δίκαιο,
αφού σ’ αυτήν προέχει το ιδιωτικό συμφέρον.
Το «πεδίο δράσης» εφαρμογής των υπηρεσιών της ιδιωτικής ασφάλισης,
συνίσταται στην κάλυψη κινδύνων, που ή καλύπτονται μερικά από την κοινωνική
ασφάλιση ή δεν περιλαμβάνονται σ' αυτήν, με τις γνωστές προϋποθέσεις
(συνταξιοδοτικά προγράμματα, υπηρεσίες υγείας, εξασφάλιση έναντι των
οικονομικών συνεπειών της ασθενείας, της αναπηρίας ή του θανάτου).
Η ιδιωτική ασφάλιση συμβάλλει στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και τον
αποπληθωρισμό. Η παραπέρα ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης αγοράς, θα
δημιουργήσει νέα κεφάλαια και νέες θέσεις εργασίας.
Το ποσοστό της εγχώριας παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις
σαν ποσοστό στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, την τελευταία πενταετία,
παρουσιάζει συνεχή αύξηση και μάλιστα ο ρυθμός αύξησης του κλάδου της
ιδιωτικής ασφάλισης είναι μεγαλύτερος του Α.Ε.Π. Σε σύγκριση με τις Χώρες της
Ευρώπης, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις.

4.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο θεσμός της Κ.Α. βρίσκεται σε κρίση, αλλά θα εθελοτυφλούσαμε αν λέγαμε
ότι η λειτουργία του θεσμού της Ι.Α. είναι ιδανική. Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι
συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην Ασφαλιστική Αγορά δεν είναι οι καλύτερες.
Ο τομέας της Ιδιωτικής Ασφάλισης παρουσιάζει σήμερα την εξής εικόνα;
• Ένα πλήθος από Ασφαλιστικές Εταιρίες, ελληνικές και ξένες, δυσανάλογα
μεγάλο για έναν πληθυσμό 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Σήμερα λειτουργού περί
τις 150 εταιρίες, εκ των οποίων οι 47 ασκούν τον κλάδο ζωής. Αριθμός ιδιαίτερα
μεγάλος, που έκ των πραγμάτων οδηγεί σε αντικειμενικές δυσλειτουργίες των
ίδιων των εταιριών.
Ενδεικτικά αναφέρω την έλλειψη απαραίτητων κεφαλαίων, τα υψηλά
λειτουργικά κόστη, την έλλειψη τεχνογνωσίας και συνεχούς εκπαίδευσης και
γενικότερα την έλλειψη σύγχρονης οργάνωσης και υποδομής, που πρέπει να έχει
μια υγιής ασφαλιστική εταιρία. Τα προβλήματα αυτά είναι χρόνια, αλλά
αναδεικνύονται πολύ περισσότερο τελευταία με την απελευθέρωση της αγοράς και
την όξυνση του ανταγωνισμού. Είναι πασιφανές πλέον ότι τα νέα δεδομένα θα
προκαλέσουν ραγδαίες εξελίξεις, με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια να έχει
αλλάξει εντελώς ο χάρτης της Α.Α.
•
Η κρίση αξιοπιστίας του θεσμού είναι, επίσης, ένα σημαντικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ι.Α. ο Έλληνας καταναλωτής έχει μια ιδιαίτερα
κακή εικόνα για τις Α.Ε. , χωρίς να έχει άδικο πολλές φορές. Η εμπιστοσύνη του

καταναλωτή ττρος την Ι.Α. τταίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη των
Ασφαλιστικών Εργασιών και ειδικότερα του κλάδου ζωής.
Η σημερινή κατάσταση δεν πρέπει και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η πολιτεία
πρεπει επιτελούς να λάβει εκείνα τα θεσμικά μέτρα, όπως οργανωμένη, αυστηρή
και έγκαιρη εποτπεία, ώστε να ελεγχθεί η χρηματοοικονομική υγεία, η
φερεγγυοτητα και η δυνατότητα των εταιριών να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις
που έχουν αναλάβει. Ετσι, ο ανταγωνισμός δεν θα υποκατασταθεί από την
αναρχία, αλλά αντίθετα θα λειτουργήσει υπέρ της καλύτερης εξυπηρέτησης των
ασφαλισμένων.
Όσο τα προβλήματα του συστήματος Κ.Α. διογκώνονται, τόσο πιο έντονα
τίθεται το ερώτημα: μπορεί η Ι.Α. να βοηθήσει;
Ενα ερώτημα που πριν από μερικά χρόνια αποτελούσε «ταμπού» για τις
συνδικαλιστικές ηγεσίες των οργανώσεων.
Αλλά ακόμη και σήμερα βρίσκει ορισμένους επικριτές.
Υπάρχει αντίληψη ότι η Ι.Α. λειτουργεί ανταγωνιστικά προς την κοινωνική,
λόγω του ότι, με τα ίδια χρήματα που θα καταβάλει ο ασφαλισμένος, θα έχει
μεγαλύτερες παροχές σε μια ιδιωτική ασφάλιση απ' ότι στην Κ.Α. έτσι υποτίθεται
ότι καλλιεργείται η λογική της εισφοροδιαφυγής.
Επιχείρημα, όμως, που καταρρίπτεται από τα στοιχεία που υπάρχουν.
Τα ελλείμματα των δημοσίων ασφαλιστικών οργανισμών προέρχονται κύρια
αφενός από τις εταιρίες, δημόσιες ή ιδιωτικές, που έχουν παρακρατήσει και δεν
καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά των εργαζομένων και τη δική τους,
αφετέρου δε από τη λεγόμενη «μαύρη εργασία» και όχι από τους μισθωτούς, που
ελάχιστες δυνατότητες εισφοροδιαφυγής έχουν.
Ανάμεσα στους προβληματισμούς, ιδιαίτερη θέση έχει επίσης και η άποψη
ότι μέσω της Ι.Α. δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών ή
ακόμη και μεταξύ των ιδίων των εργαζομένων. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτές οι
προϋποθέσεις εξασφαλίζονται μέσα από προγράμματα ομαδικών συμβολαίων.
Οι παραπάνω προβληματισμοί βρίσκουν ανταπόκριση ολοένα και σε
λιγότερους Έλληνες πολίτες, διότι αυτοί είναι που βιώνουν καθημερινά τις χαμηλού
επιπέδου υπηρεσίες στην υγεία, τις μειούμενες συντάξεις, τη γραφειοκρατική
αντίληψη του Δ.Τ.
Έτσι αναγκάζονται και δεν επιλέγουν να στραφούν όλο και περισσότεροι
προς την Ι.Α.
Τι πρέπει, λοιπόν, να γίνει;
Ποια θα πρέπει να είναι η πρόταση των συνδικάτων, ώστε αφενός να
απορρίπτει τις ισοπεδωτικές λογικές αναγνωρίζοντας τον απαραίτητο ρόλο της
Κ.Α., αφετέρου δε έξω από αγκυλώσεις του παρελθόντος να ανταποκρίνεται στις
πραγματικές ανάγκες του Έλληνα ασφαλισμένου.
Θα πρέπει η ιδιωτική ασφάλιση να είναι προνόμιο μόνο αυτών που έχουν
οικονομική δυνατότητα προσωπικών ασφαλιστηρίων,
Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρωπαϊκά δεδομένα αλλά και τις ιδιαιτερότητες
του κάθε λαού χωριστά, όπως επίσης και τον προγραμματισμό ζωής που υπάρχει,
το Σ Κ θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου να προσανατολισθεί προς:
.
Τη δημιουργία κατά κλάδο ομαδικών ιδιωτικών ασφαλιστηρίων, με
τα οποία θα εξασφαλίζονται συμπληρωματικές παροχές συντάξεων αλλά και
^^^'°^ Έτσι, θα μπορέσουν αφενός μεν να βελτιωθούν οι παροχές, αφετέρου η
βελτίωση Δε θα αναζητείται στην Κ.Α.
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Παράλληλα, θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στις αγορές χρήματος και
Ε τ^ ^ ώ ν ^
σημαντική αύξηση των αποθεματικών των Ασφαλιστικών
Μεγάλα ποσά θα αναζητούν τοποθετήσεις μακροπρόθεσμες με
ικανοποιητικές αποδόσεις και όχι με βραχυχρόνια κριτήρια.
Επίσης, θα υπάρξει αύξηση της τοποθέτησης σε τίτλους δημοσίου και κατ’
επέκταση βελτίωση της δυνατότητας δανεισμού του δημοσίου.
•
Η δημιουργία τέτοιων ασφαλιστηρίων συμβολαίων μπορεί να
προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ, η οποία θα βάζει τους γενικούς όρους και στις κατά
κλάδο συμβάσεις θα εξειδικεύονται.
Για να λειτουργήσει σωστά, όμως, ένα σύστημα συμπληρωματικής Ι.Α., θα
πρέπει το Κράτος να έχει την κύρια ευθύνη για την παρακολούθηση της καλής
λειτουργίας και φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών, ώστε να μην ελλοχεύει
ο κίνδυνος παρσπλάνησης των ασφαλισμένων.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για το πρόβλημα της
διαδοχικότητας. Σε περίπτωση αλλαγής εργασίας να μπορεί να μεταφερθεί το
απόθεμα από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, ώστε αφενός ο εργαζόμενος να μη
χάνει τα δικαιώματά του και αφετέρου να μην μπαίνουν εμπόδια στην ευελιξία της
αγοράς εργασίας.
Τέλος, το Κράτος θα πρέπει να δώσει ισχυρά φορολογικά κίνητρα και όχι να
εξετάζει την κατάργηση των σημερινών ελάχιστων φοροαπαλλαγών. Η
φορολογική μεταχείριση των ασφαλίστρων θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή των
εισφορών

5.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ

Η κρίση στην κοινωνική ασφάλιση είναι ηθική και οικονομική. Θα μπορούσε
να πει κανείς ότι η πρώτη αποτελεί υποδομή της δεύτερης και εμφανίζεται διεθνώς
σε όλες τις μορφές της δημόσιας ζωής.
Είναι γνωστό, επίσης, ότι ανάλογα προβλήματα και προβληματισμοί
υπάρχουν και στις χώρες της Ε.Ε. και γενικά σε όλες τις αναπτυγμένες και
αναπτυσσόμενες χώρες.
Ως εξωγενής παράγοντες μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά:
·:·
Την οικονομική κρίση γενικώς.
Στα τελευταία δεκαπέντε χρόνια που κορυφώνεται το πρόβλημα, η ανεργία
τετραπλασιάστηκε, με αποτέλεσμα αφενός την απώλεια πολλών δισεκατομμυρίων
ασφαλιστικών εισφορών και αφετέρου την αύξηση των δαπανών για επίδομα
ανεργίας. Με τα επίσημα στοιχεία, το 1975 το ποσοστό ανεργίας ήταν 2,53% και
το 1995 έφθασε το 9,6%.
,
,
,
„ Το οικονομικό πρόβλημα των ασφαλιστικών ταμείων είχε επισημανθει απο
πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς οι κυβερνήσεις δεν έδωσαν απ' αρχής τη δέουσα
σημασία έτσι ώστε να αναχαιτίσουν την ανοδική πορεία των ελλειμμάτων. Και όχι
μόνο αυτό η πολιτεία επέλεξε την πλέον απρόσφορη λύση για την αντιμετώπιση
των άμεσων ταμειακών αναγκών των ταμείων, τη λύση του έντοκου δανεισμού με
υψηλό επιτόκιο. Έτσι, το έλλειμμα κάθε χρήσης αυξανόταν.
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Την δημογραφική κάλυψη.
Τα τελευταία 20 χρόνια τταρουσιάζονται αρνητικοί δημογραφικοί συντελεστέο
Ο δείκτης γονιμότητας έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας στο 1 38 όταν για την
ανανέωση ττληθυσμού απαιτείται 2 , 1 .
μ s υ υ ι,οο, όταν για την
rr.
σύνθεση του πληθυσμού, το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 πλησιάζει
το ^A ^. ενω το π^οστο 0-9 ετών από 15,7% που ήταν στην απογραφή 1981
μειώθηκε στο 11,9% το 1991. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι:
ιο οη
ασφαλισμένων συνταξιούχων να είναι 2:1 έναντι 3,2:1 που ήταν το
1980, καθώς επίσης και ο χρόνος παροχής συντάξεων να επιμηκύνεται Να
σημειώσουμε οτι η ιδανική σχέση είναι 4,5:1.
·:· Την μεταλλαγή των κοινωνικών αξιών που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή.
Αξίες όπως η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων έχουν υποχωρήσει και έχουν υποκατασταθεί από προσωπικές
εττιλογές και επιδιώξεις, καθώς επίσης και από προσπάθεια εξεύρεσης ατομικών
λύσεων σε κοινωνικά προβλήματα.
Ως ενδογενείς παράγοντες της κρίσης μπορούμε να αναφέρουμε:
’’’ Την ττολυδιάσπαση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Αυτό συνεπάγεται διαφορετικά οργανωτικά-διοικητικά συστήματα, διαφορετικοί
μηχανισμοί είσπραξης εσόδων και απονομής παροχών, έλλειψη ενότητας στη
νομοθετική πολιτική, κακή παροχή υπηρεσιών και υπέρογκα λειτουργικά κόστη.
Την ανάθεση, στο ΙΚΑ, κυρίως, της συνταξιοδότησης διαφόρων ομάδων, τα
μέλη των οποίων δεν υπήρξαν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ κατά το διάστημα του
ενεργού βίου τους (π.χ. Έλληνες εξ Αιγύπτου, πολιτικοί πρόσφυγες κ.λπ.).
Όχι ότι δεν έπρεπε να προστατευθούν οι κατηγορίες αυτές. Αντιθέτως, έπρεπε και
ορθά έπραξε και η πολιτεία, αλλά η δαπάνη για την προστασία θα έπρεπε να
βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
·> Τον έντονο κρατικό παρεμβατισμό, ο οποίος εκδηλώνεται με ασφυκτικό
περιορισμό στην εκμετάλλευση των κεφαλαίων των ταμείων, καθώς επίσης με την
έλλειψη διοικητικής αυτονομίας με το διορισμό διοικήσεων έξω από αξιοκρατικά
κριτήρια.
♦:· Το σύστημα που εφαρμόζει η Κ.Α., το pay as you go, όπου χωρίς τη
δημιουργία ικανών αποθεματικών οι εργαζόμενοι καλύπτουν τις παροχές των
συνταξιούχων.

6.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το πρόβλημα του κοινωνικοασφαλιστικού μας συστήματος αποτελεί μια από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας μας. Είναι πρόβλημα πολυσύνθετο και
η αντιμετώπισή του απαιτεί τη σύμπραξη πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων.
Έτσι η ΚΑ αποκτά από τη φύση και την αποστολή της διάσταση
διεπιστημονική Δεν αρκούν η νομική επιστήμη, η δημόσια οικονομία και η
κοινωνική πολιτική από μόνη της η κάθε μια να επιλύσει το πρόβλημα του θεσμού.
Κι οι άλλοι επιστημονικοί κλάδοι, όπως είναι η στατιστική και ιδιαίτερα η
δημογραφία η επιδημιολογία, η αναλογιστική επιστήμη η κοινωνική ψυχολογία
κ α συμβάλλουν αποφασιστικά στο σχηματισμό των δεδομένων για την άσκηση
υγιούς και προγραμματισμένης πολιτικής στον υποψη θεσμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια, είναι, πριν από τη λήψη όποιας απόφασης,
να υπάρξει εκτεταμένος προβληματισμός και διάλογος ανάμεσα στην Πολιτεία και
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Θα προσπαθήσω να καταγράψω κάποιες σκέψεις, που πιθανόν να είναι σημεία
εκκίνησης για οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος, γνωρίζοντας
βέβαια ότι καμιά πρόταση δε λύνει από μόνη της το πρόβλημα, όπως επίσης,
καμιά πρόταση δεν πρέπει εξ αρχής να απορρίπτεται.
•
Η παράταξη της νόμιμης ή μη εισφοροδιαφυγής
Η ιστορία αυτή πρέπει να αποτελέσει παρελθόν, αν θέλουμε να εγγυηθούμε
για το μέλλον της Κ.Α. Το κράτος δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το
ΙΚΑ και τα Ταμεία για την εξυπηρέτηση της οιασδήποτε πολιτικής - οικονομικής
σκοπιμότητας.
•
Η ένταξη στο ασφαλιστικό σύστημα όλων των ανασφάλιστων ομάδων
Αυτό προϋποθέτει την επίλυση του προβλήματος των ξένων παράνομων
εργατών και την αλλαγή της νομοθεσίας, ώστε να περιληφθούν στην
«εξαρτημένη» εργασία οι εργαζόμενοι με άτυπες μορφές απασχόλησης (ανάλογος
προβληματισμός υπάρχει ήδη στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας).
•
Επίσης, η αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των Ταμείων
Μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις. Τα διαθέσιμα των Ταμείων ξεπερνούν το
1 τρισεκατομμύριο δραχμές και η σύσταση, ενός Ειδικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα
μπορούσε να εξασφαλίσει αποδόσεις υψηλότερες του 15% με τα σημερινά
δεδομένα.
• Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ των ομοειδών ασφαλιστικών Ταμείων
Επιβάλλεται με στόχο την εξοικονόμηση πόρων μέσω της ενιαίας διοικητικής
οργάνωσης και λειτουργίας τους, της σωστής μηχανοργάνωσής τους αλλά και της
δημιουργίας υγιούς ασφαλιστικής βάσης, που θα δώσει δυνατότητα βελτίωσης της
οικονομικής θέσης τους.
• Η μετατροπή των κλαδικών επικουρικών ταμείων από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ
Με διοικήσεις που θα προέρχονται από τους εμπλεκόμενους φορείς
(εργαζόμενοι, εργοδότες, συνταξιούχοι), ώστε να υπάρχει ευελιξία σε όλες τις
αποφάσεις, ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη μακροχρόνια διαχείριση των
πόρων. Στην Ε.Ε., τα αντίστοιχα ταμεία λειτουργούν είτε με τη μορφή ειδικών
λογαριασμών είτε εξυπηρετούνται από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.
• Επιπλέον, θα μπορούσε να εξετασθεί η περίπτωση της επιβολής ποσοστού
φόρου υπέρ Κ.Α., που θα επιβαρύνει ευρύτερα το καταναλωτικό κοινό (όπως
Ισπανία, Γαλλία).
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1)
Η κοινωνική ασφάλιση, δεν είναι ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη από την
ιδιωτική ασφάλιση. Είναι απλά διαφορετική ως προς τους στόχους, τη λειτουργία,
τη σύλληψη της ύπαρξης, τη φιλοσοφία. Συνθήκες συνύπαρξης και όχι
ανταγωνισμού είναι το ζητούμενο.
2)
Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία του Κράτους
- Πρόνοιας.

3)
Οι αξιόπιστες υπηρεσίες της ιδιωτικής ασφάλισης, μπορούν να παίξουν
σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο στην κοινωνική ασφάλιση (νέες μορφές
αποταμίευσης, χρηματοδότησης υπηρεσιών υγείας κ.τ.λ.).
4)
Ο συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης με κανένα τρόπο δεν
αναφέρει, αλλά μάλλον ισχυροποιεί το όλο οικοδόμημα της κοινωνικής
προστασίας.
5)
Η εξασφάλιση των υπηρεσιών που απαιτούνται στο χρόνο που επιλέγει ο
ασφαλιζόμενος, αποτελεί το κύριο, ίσως, επιχείρημα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Για τη συγγραφή του έβδομου μέρους χρησιμοποιήθηκαν:
- «Ασφαλιστική Αγορά», Αθηνά Καραμήτρου, Τεύχος 321, Μάιος 1996, σελ. 8488 .

- «Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ», Κώστας Δημόπουλσς, Τεύχος 228, Δεκέμβριος
1994, σελ, 20-23.
- «Ιδιωτική Ασφάλιση», Έρευνα Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.
Τεύχος 325, Ιανουάριος 1997, σελ. 74-80.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Βρισκόμαστε στην εκττνοή του 2000 και μαζί με τη χιλιετία φαίνεται πως
πολλά θα αλλάξουν και στην ασφαλιστική αγσρά. Οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης
της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, η νομισματική ενοποίηση
και η ανατροπή όλων των ισορροπιών βάσει των οποίων έως και σήμερα
λειτουργούσε ο κλάδος, αλλά και οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών
πιέζουν ασφυκτικά τα στελέχη των ασφαλιστικών συγκροτημάτων για καλύτερες
υπηρεσίες, ανταγωνιστικές τιμές, σύγχρσνα προγράμματα και δυναμικές
παρεμβάσεις.
Όλοι πλέον αναγνωρίζουν πως οι συνθήκες ωρίμασαν για γενναίες
πρωτοβουλίες, για πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν στην ελληνική ασφαλιστική
αγορά και τους παράγοντές της, να αντιμετωπίσουν ως ίσοι προς ίσους τους
ξένους ασφαλιστικούς οίκους που προετοιμάζουν σχολαστικά την είσσδό τους
στην εγχώρια αγορά. Ας δούμε, λοιπόν, ποια θα είναι, ένα προς ένα, τα
βασικότερα ζητήματα που θα απασχολήσουν την επόμενη πενταετία τα στελέχη
των ασφαλιστικών εταιριών:
2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
>
Η μείωση των λειτουργικών εξόδων, που είναι για αυτούς ένας πονοκέφαλος
χωρίς θεραπεία. Τα οικονομικά, των κρατικών κυρίως εταιριών, που έχουν πληγεί
είτε από το υπεράριθμο προσωπικό, είτε από την κακή οργάνωση των υπηρεσιών
τους. Τα δυο αυτά δεδομένα έχουν καταστήσει ως οικονομικά ασύμφορο το
ασφάλιστρο ανά κλάδο. Κατά ένα μεγάλο μέρος η ασφαλιστική παραγωγή
δαπανάται για τη λειτουργία του μηχανισμού της ίδιας της επιχείρησης, με
αποτέλεσμα τη συρρίκνωση, σε επικίνδυνο μάλιστα βαθμό, των ασφαλιστικών
επενδύσεων ή των αποθεμάτων που πρόκειται να διατεθούν για την κάλυψη των
εκκρεμών ζημιών.
>
Ο περιορισμός των αποζημιώσεων για τους ασφαλισμένους των
προγραμμάτων υγείας. Όλοι πλέον συμφωνούν ότι οι κάρτες νοσηλείας και
γενικότερα τα προγράμματα για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των
ασφαλισμένων δημιούργησαν δυσεπίλυτα προβλήματα. Η φιλοσοφία «τα
προσφέρουμε όλα με χαμηλό ασφάλιστρο», όπως ήταν αναμενόμενο οδήγησε τις
εταιρίες σε οικονομικό αδιέξοδο. Σήμερα και μετά από μεγάλο διάστημα, τα
στελέχη τους άλλαξαν πολιτική καταργώντας ουσιαστικά τις κάρτες νοσηλείας.
Παράλληλα περιόρισαν, σε σημαντικό βαθμό τις παροχές και τις καλύψεις στον
κλάδο υγείας, ζητώντας την οικονομική συμμετοχή και των ίδιων των
ασφαλισμένων. Από δω και στο εξής θεωρείται πλέον ότι η αγορά θα επιδιώξει και
μεγαλύτερη συμπίεση των αποζημιώσεων, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να
εξασφαλίσει αποδοτικότερα νούμερα για τον κλάδο.
>
Η διαμόρφωση νέων ισορροπιών με τα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι οποίες θα
επιτρέψουν τον περαιτέρω περιορισμό των εξόδων που αντιστοιχούν στις

καταβολές αττοζημιώσεων για τα προγράμματα υγείας. Με πρώτες τις μεγάλες
ασφαλιστικές εταιρίες, η αγορά επιδιώκει να αλλάξει από τη βάση του το εν λόγω
καθεστώς. Ηδη τα πρώτα στοιχεία αυτής της πολιτικής έχουν αρχίσει να
εφαρμόζονται, με τη δημιουργία ή την εξαγορά νοσοκομειακών ιδρυμάτων από τις
ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρίες ή την προώθηση ειδικών προγραμμάτων για την
εισαγωγή ασθενών σε συγκεκριμένες κλινικές. Οι πολιτικές αυτές είναι δεδομένο
ότι θα εφαρμοσθούν στο άμεσο μέλλον και από άλλες εταιρίες, που θα
επανακαθορίσει στο σύνολό τους τις σχέσεις ασφαλιστών και ιατρών.
Η δημιουργία νέων σύγχρονων ασφαλιστικών προγραμμάτων για την
αύξηση του πελατειακού κοινού και κατά συνέπεια της παραγωγής των εταιριών,
αλλά και τη διασφάλιση της επιχειρηματικής ευημερίας.
>
Η σύμπραξη ή η συγκέντρωση ασφαλιστικών συγκρστημάτων που είναι
ττλέον μονόδρομος για τον κλάδο. Είναι η εξέλιξη κάθε σύγχρονης οικονομίας,
είναι η πορεία που ακολουθεί το σύνολο της ελληνικής αγοράς, εν όψει της
οικονομικής ενοποίησης. Όλοι υποστηρίζουν ότι μετά την πάροδο ορισμένων
χρόνων θα επιβιώσουν μόνο οι μεγάλες και καλά οργανωμένες εταιρίες, καθώς και
αυτές που θα έχουν χαμηλά λειτουργικά έξοδα. Η απορρόφηση των μικρών από
τους μεγάλους, η μοναδική ίσως σωτηρία για τις εταιρίες χωρίς άμεσες
προοπτικές. Ο σκληρός ανταγωνισμός που εδώ και καιρό έχει δείξει τα δόντια
του, οδηγεί από μόνος του τις μικρές εταιρίες κάτω από την «ομπρέλα» των
μεγάλων.
>
Η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων, ιδιαίτερα στον κλάδο του
αυτοκινήτου, που θα εξασφαλίσει για τις εταιρίες τη χαμένη σήμερα εμπιστοσύνη
του πελατειακού τους κοινού. Η λήξη των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, που
μετά το 2005 θα υποχρεώσουν τις εταιρίες σε καταβολές τεράστιων ποσών,
δοκιμάζοντας ουσιαστικά τις αντοχές της ιδιωτικής ασφάλισης. Τότε θα είναι η
περίοδος κατά την οποία θα αυξηθούν ραγδαία οι απαιτήσεις των ασφαλισμένων
από τα συμβόλαια σύνταξης που θα κρατούν στα χέρια τους. Τα ποσά που θα
πρέπει να καταβληθούν το διάστημα εκείνο θα είναι πολλαπλάσια από αυτά που
σήμερα καταβάλλονται και όλοι αναμένουν με αγωνία το τι θα συμβεί. Αν και οι
αισιόδοξες απόψεις υπάρχουν, άπαντες αναμένουν τους κλυδωνισμούς που θα
δημιουργήσουν στον κλάδο οι συνταξιούχοι. Όμως στην αντίπερα όχθη, όπου η
πολιτεία παρακολουθεί από απόσταση ασφαλείας τα τεκταινόμενα, μάλλον πολλά
πρέπει να αλλάξουν.
Η εποπτική αρχή, το Υπουργείο Ανάπτυξης δηλαδή Οφείλει:
•
Να εφαρμόσει το σύνολο των διατάξεων και υπουργικών αποφάσεων.
Φαίνεται πως για τις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού κλάδου ισχύει ό,τι και για
την υπόλοιπη νομοθεσία. Νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν τυγχάνουν της απαιτούμενης
εφαρμογής.
• Να ελέγξει εις βάθος τα οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών. Εδώ
απαιτείται τόλμη, διότι λίγοι είναι αυτοί που όντως δεν αναγνωρίζουν τα
προβλήματα και πολλοί αυτοί που απλώς τα παρακολουθούν.
•
Να δημιουργήσει έναν άρτια οργανωμένο εποπτικό μηχανισμό, έτοιμο να
δράσει δυναμικά όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
•
Να προχωρήσει σε νέες ανακλήσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Είναι κοινό
μυστικό πως ορισμένες από τις εταιρίες που σήμερα δραστηριοποιούνται κυρίως
στον κλάδο του αυτοκινήτου, δεν διαθέτουν την απαιτούμενη φερεγγυότητα. δεν
διασφαλίζουν με λίγα λόγια τα συμφέροντα των πελατών τους. Η πολιτεία για τον
λόγο αυτό πρέπει να προβλέψει πολιτικές και άλλες σκοπιμότητες, προκειμένου να

ξεκαθαρίσει την αγορά από στοιχεία που συμπαρασύρουν στο πέρασμά τους τους
•
Να μηχανοργανώσει τις υπηρεσίες του, για να λειτουργήσει με πνεύμα
σύγχρονο, αποδοτικό και πάνω απ’ όλα να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει
και να ^έγξει την πολυπλοκότητα όλων των οικονομικών στοιχείων που αφορούν
στη δράση του κάθε ασφαλιστικού συγκροτήματος.
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Παρακάτω, αναφέρω μια σειρά από προτάσεις για την επίλυση των
προβλημάτων του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτου.
I. Αποτελεσματικός έλεγχος ανασφάλιστων αυτοκινήτων. Συσχετισμός με την
έκδοση σήματος τελών κυκλοφορίας και επιθεώρηση ΚΤΕΟ.
II. Τεκμηρίωση Λήξης, Ακύρωσης ή μη Ανανέωσης ασφαλιστηρίου αυτοκινήτου.
Θεσμοθέτηση μηχανισμού ελέγχου.
III. Μείωση τόκων υπερημερίας σε λογικά επίπεδα, για την ασφάλιση Αστικής
Ευθύνης Αυτοκινήτων.
IV. Υποχρεωτική πρόταση στον ζημιωθέντα εντός 30 ημερών. Πληρωμή της
αποζημίωσης, ακόμα και με επιφύλαξη (μείωση τόκων υπερημερίας)
V. Οπωσδήποτε μείωση τόκων υπερημερίας για το Επικουρικό Κεφάλαιο
VI. Δραχμική εισφορά ανά Όχημα για Επικουρικό κεφάλαιο με άμεση μείωση της
υφιστάμενης εισφοράς του 5%.
VII. Προώθηση προτάσεων ΕΝΩΣΗΣ, για το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γ.Δ.Α. οι
οποίες έχουν υποβληθεί με το από 16.2..96 υπόμνημα (αρίθ. Πρωτ. ΥΠΕΜ Κ3 1572/20.2.96)
VIII. Αναπροσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου για τις νέες Ασφαλιστικές Εταιρίες
στα 300 εκατομμύρια κ.λπ. σύμφωνα με το από 26.3.96 Υπόμνημα της Ενωσης
(αριθ. Πρωτ. Γραφ. Υφ\ργού 3242/27.3.96)
IX. Για την εκλογίκευση και αντικειμενοποίηση των ζημιών σωματικών βλαβών,
καθιέρωση μοντέλου, που με κριτήρια την ηλικία, το επάγγελμα, το εισόδημα, την
οικογενειακή κατάσταση και το μέγεθος της σωματικής βλάβης θα εξάγεται ποσό
της αποζημίωσης.
X. Νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι εμπλεκόμενοι σε ατύχημα να πρέπει
απαραιτήτως να κάνουν έγκαιρα δήλωση ζημίας, για να είναι έγκυρη η
οποιαδήποτε αξίωση έναντι της ασφαλιστικής εταιρίας από τους τρίτους.
XI. Να μη δοθεί άλλη παράταση (λήγει το Σεπτέμβριο), που η συζήτηση
οποιοσδήποτε αγωγής δεν θα είναι δυνατή εάν δεν έχει προηγηθεί προσπάθεια
συμβιβασμού. Ο νόμος προβλέπει τη μεθοδολογία που θα γίνεται αυτή η
προσπάθεια (Ν. 2298/94 άρθρ. 1).
XII. Σε περίπτωση αγωγής για απώλεια εισοδήματος, να κοινοποιείται αντίγραφο
της αγωγής στον Οικονομικό Έφορο του ενάγοντος.
XIII. Για την ανακούφιση της ρευστότητας των εταιριών που χειμάζονται από τον
υπερβολικό τόκο υπερημερίας, προτείνεται να διευκολυνθεί η λήψη δανείου από
Τράπεζες (φυσικά, οι εμπράγματες εγγυήσεις θα βρίσκονται πέραν των στοιχείων
για την κάλυψη Τεχνικών Αποθεμάτων ή του Ελαχίστου Περιθωρίου
Φερεγγυότητας).
XIV. Τέλος, να προβλεφθεί νομοθετικά ότι αναστέλλεται η δυνατότητα εργασίας
πράκτορα - παραγωγού κ.λπ. αν δεν έχει προηγουμένως εκκαθαρίσει τους
δοσοληπτικούς λογαριασμούς του με τον εκκαθαριστή της εταιρίας που
ανακλήθηκε η άδειά της.

To συνεχώς αυξανόμενο κόστος της κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα που
πλησιάζει το 30% του Α,Ε.Π. κάνει επιτακτική την ανάγκη για την κινητοποίηση νέων
πόρων που θα συμπληρώσουν τα κενά στην ασφαλιστική προστασία, χωρίς να
επιβαρύνουν περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό,. Τον ρόλο αυτόν μπορεί να
παίξει η Ιδιωτική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας με την άντληση νέων κεφαλαίων και την
παραγωγική τους επένδυση. Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες κοινωνικής προστασίας,
μπορούν να καλυφθούν μόνο μέσα από την αύξηση του εθνικού εισοδήματος, η οποία
με τη σειρά της απαιτεί την παραγωγική επένδυση πόρων που θα προκόψουν από μια
αύξηση της αποταμίευσης.
Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα
Ασφάλισης Ζωής -Υγείας μέσα από κίνητρα, φορολογικά και άλλα, που θα στρέψουν τη
λαϊκή αποταμίευση σε νέες μορφές ασφαλιστικής κάλυψης, με τελικό στόχο την
πληρέστερη αντιμετώπιση των αναγκών για κοινωνική προστασία του Ελληνικού λαού.
Είναι επίσης καιρός να αρχίσουν να εξετάζονται εναλλακτικές μορφές παροχής
υπηρεσιών υγείας από το χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης κατά τρόπο συμπληρωματικό
προς την Κοινωνική Ασφάλιση.

Για τη συγγραφή του όγδοου μέρους χρησιμοποιήθηκαν:
- «Ναυτεμπορική», Πλάτωνας Τσούλος, Ειδική Έκδοση Σεπτέμβριος 1998, σελ. 119122
- «Ιδιωτική Ασφάλιση», Παναγιώτης Δρακάτος, Τεύχος 318, Μαίος 1996, σελ. 6-9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠIΝA ΚΕy
Ειδική Έκδοση Εφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ» Οκτώβριος 1998

Συνολική παραγωγή πρωτασφαλίστρων ασφαλίσεων Ζωής
(Αποπληθωρισμένες τιμές έτους βάσης 1988)

79,21%
78,34%
75,78%
76,96%
76,47%

20,79%
21,66%
24,22%
23,04%
23,53%
24,18%
25,24%
25,93%

16,15%
6.95%
5,24%
3,48%
3,83%

21,63%
35,67%
8,80%
9,90%
9,10%
9,51%

42.719
49.884
60.511
69.207
74.488
79.067
82.971

Συνολική παραγωγή πρωτασφαλίστρων ασφαλίσεων Ζημιών
(Αποπληθωρισμένες τιμές έτους βάσης 1988)

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

53.278
56.733
56.521
63.984
70.645
72.893
77.413
83.944

84,23%
82.38%
83.54%
86,01%
88,03%
89,24%
90,42%
90,19%

6,48%
-0,37%
13,20%
10.41%
3,18%
5,20%
8,44%

9.978
12.131
11.134
10.411
9.603
8.791
8.203
9.129

15,77%
17,62%
16,45%
13,99%
11,97%
10,76%
9,58%
9,81%

21,57%
-8,21%
-6,50%
-7,75%
-8,46%
-6,69%
11,29%

53.256
68.853
67.556
74.395
80.249
81.684
85.616
93.073

-

8,86%
•1,75%
9.96%
7.87%
1.79%
4.81%
8,71%
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Συνολική παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις
(Αποπληθωρισμένες τιμές έτους βάσης 1988)
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87.114
1989
95,812
1990
1991
102.375
117.243
1992
127.507
1993
132.839
1994
139.443
1995
148.353
1996
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82,20%
80,69%
79,88%
81,64%
82,47%
82,64%
82.71%
82,40%

9,98%
6.85%
14,52%
8,84%
4.10%
4,97%
5,39%

18.861
22.935
25.792
26.358
27.129
27.912
29.143
31.681

17,80%
19,31%
20,12%
18.36%
17.53%
17,36%
17,29%
17,50%

21,60%
12,46%
2,19%
2,92%
2,89%
4,41%
8,71%

105.975
118.747
128.167
143.602
154.737
160.752
158.586
180,033

Συνολική παραγωγή ασφαλίστρων από αντασφαλίσεις
(Αποπληθωρισμένες τιμές έτους βάσης 1988)

73,64%
70,41%
72,53%
6.357
6,046
5.329
5.006

12,05%
7,93%
12,04%
7,75%
3.89%
'.87%
5.79%

Σύνολο επενδύσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων

72.531
1989
42.775
101.366
49.590
1990
130.087
63.138
1991
181.507
77.090
1992
254.327
81.515
1993
338.374
89.807
1994
440.374
95.006
1995
544.770
102.296
1996
ίΤα^ΟεΙνο,σεεκστορρ^σ»)

10.876
13.138
15.666
9.618
7.100
14.493
12.142
17.711

195.986
258.848
338.037
445.118
556.230
676.366
828.503

34.06%
32,07·/»
30.59%
31,68%
24.96%
21,60%
22,49·/.

Αποτελέσματα χρήσεων
Ανωνύμων Ασφαλιστικών
Εταιριών (1996)
(ποσά σε εκατ. δρχ.)

Αποτέλεσμα ra χρήσεως
ΥποκαταέΓτημάτων
Αλλοδαπών Ασφαλιστικών
Εταιριών (1996)
(ποσά σε εκατ. δρχ.)
ΑποτέλεσμαΑοφαλιοι κύν
Εργασιών
Αποτέλεσμα(συν) Επενδύσεων
ΜικτόΑποτέλεσμα
Εκμετάλλευσης
Λοιπά(συν) Απστελέαμαια
Χρήοεως
ΚαθαράΑποτέλεσμάΧρήσεως

""iS '·""

ΑποτελεαμαΑοφολισπκων
Εργαοιών
Αποτέλεσμα(συν) Επενδύσεων
ΜυαοΑποτέλεσμα
Εκμετάλλευσης
Λαπά(συν) Αποτελέσματα
Χρησεως
ΚαθαρόΑποτέλεσμα Χρήοεως

■15.321
27.399
12.078
■6.761
5.137

6^

Παραγωγή ασ φαλίσ τρω ν κλάδων ζημιώ ν έ τ ο υ ς 1 9 9 7
(Ποσά σ ε δραχμές)

1 Ατυχήματα
2. Ασθένειες
3. Χερσαίο οχήματα
5. Αεροσκάφή
6. Πλοία (θαλαοοία, λιμναία, ποτάμια)
7. Μεταφερομενα εμπορεύματα
8. Πυρκαγιά και στοιχεία της φυοεως
9. Λοιπές ζημίες αγαθών
10. Αστική ευβυνη χερσαίων οχημάτων
11. Αστική ευθύνη οπο αεροσκάφη
12. Αστική ευθύνη πλοίων
13. Γενική αστική ευθυνη
14. Πιστώσεις
15. Εγγυήσεις
16. Διάφορες χρηματικές απώλειες
17. Νομική προστασία
18. Βοήθεια
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

11.206.313.495
1.021.278.470
25.338.180.471
1.483.832.540
5.205.092.273
9.859.692.259
41.465.560.031
13.828.943.453
156.535.406.761
788.152.422
800.311.482
4.269.884.189
592.979.284
1.362.810.786
1.383.499.456
2.921.205.288
4.575.354.842
282.739.497.603

3,96
0,36
8,96
0,52
1,84
3,49
14,67
4,89
55,40
0,28
0,28
1,51
0,21
0,48
0,49
1,03
1,62
100,00

Παραγω γή ασ φ αλίσ τρ ω ν από α ν τα σ φ α λ ίσ εις (α να λ ή ψ εις )
κλάδων ζη μ ιώ ν έτ ο υ ς 1 9 97
(Π οσά σ ε δραχμές)

1. Ατυχήματα
2. Ασθένειες
3. Χερσαία οχήματα
5, Αεροοκάς η
6. Πλοία (θανάοοια, λιμναία, ποτάμιά)
7. Μεταφερομενα εμπορεύματα
8, Πυρκαγιυ και στοιχεία της φύοεως
9. Λοιπές ζι μίες αγαθών
10, Αστική ευΙύνή χερσαίων οχήματων
11, Αστική ευϋύνη απά αεροσκάφη
12, Αστική ευθύνη πλοίων
13, Γενική αστ κή ευθύνη
14. Πιοτωοεις
15. Εγγυήοεκ
16. Διάφορες χρηματικές απώλειες
17. Νομική πεοσταοια
18, Βοήθεια
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
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2.704.978,646
819.517
94.210.745
11.943.217
91.771.521
507,836.677
2.836.200.576
468.953,605
541.769.816
0
10.719.218
304.367.486
0
11.416.198
163.100.632
36.961.267
640.921.783
9.425.970.904

32,10
0,01
1,12
0,14
1,09
6,03
33,66
5,57
6,43
0,00
0,13
3,61
0,00
0,14
1,94
7,61

Ποσοστό ασφαλίστρων
επί του ΑΕΠ

Ελαστικότητα ασφαλίστρων
επί του ΑΕΠ

34,9228,98%
29,78%
23,28%
15,20%
14,65%
15,89%

15,08% I
13,00% I
12,55% i

Περιθώριο κέρδους
εηκ ***"'*‘< |τιιο«βιββτήκοιο|
^ I ββ*ο»ι««ίς( ■dUotomw ‘
9,02%
9,42%
8,72%
5,45%
5,88%

Αποδ<)τικότητα
ιδίων κιεφαλαίων

Μ
3,56%
2,67%
2,42%

Γ

1991 5,39%
1992 5,88%
1993 3,15%
1994 2,93%
1995 2,74%
19961 2,20%

9,69% 1 5,86%
45,39%
9,88%
43,69%
7,42%
37,00%
6,93%
20,82%
5,21%
20,66%
5,04%
Κέρδηχρήσης/ηρο φόρων/ήδιοκεφύλαια

Αποδοτικότης απασχολουμένων κεφαλαίων
Μ

. ί · , |ΐΐ^ .«!,ΜΊ.,Ι.!·π,!ΐ|·ί ,.» ! ™

Κέρδηχρήσης (ηροφόρων)/Σύνολο

6ψ

ΕθνικήΑΕίζΓΑ
2. Ινιερομερ,καν Ε.Α.Ε, Ζωής
3. Nalionaiu Kederlanden EAAEZ
4. Alico
5. ΦοίνιΕ · ΓΑΕ ΑΕ
6. Αγροιικι, ΑΕΕΓΑ
7. ΑσπιςΠμυ/οιαΑΕΓΑ
β.ΑγροτικΓ, ωήςΑΑΕΖΥ
9. Ivτcpαμεplr^αv ΕΕΑ Ζημιών
10. ΑΟΕ-Κοομκ;ΓΑΑε
11. ScoplileAl ΑΕΖ
1i ΑΟΕ·ΚοομρςΖωήΑΕ
13. Commercial Union Ufa ΑΕΑΖ
14. ΜβΐΓΟΙιΙθ·Εμπθ(ΧκήAEAEZ
15. Nordstern Colonia Hellas ΑΕΓΑ
16. Ευρωπαϊκή ΠίστηΑΕΓΑ
17. Generali Lile ΑΕΑΖ
18. AHan2AE.,Zωης
19. ΕλληνοβροΐαννικηΑΕΑΖίιΐης
20. Ευρωπαικί] ΕνωσιςΑΕΕΓΑ
21. Διεθνής Ενωσις ΑΑΕ
22. ΕλλτινοθρεταννικήΑΕΑ Ζημιών
23. Imperio Ins. Comp. SA
24. Allianz ΑΕΓΑ
25. ΕλβετίαΑΕΓΑ
26. ΕμπορικήΑΑΕ
27. Γενική ΕνωσηΑΕΕΓΑ
28. Ατλαντική Ενωση ΑΕΓΑ
29. Ιντερνασιοναλ Λαιφ
30. Nalionale-Nederlanden ΕΑΕΓΑ
31. Μογδεμβουργερ Ελλάς ΑΑΕ
32. Ελβετία ΑΑΕ Ζωής
33. Generali Hellas ΑΕΑ Ζημιών
34. General Accident
35. Geding-KonzemAVAG
36. ΕστίαAAAE
37. Ολυμπιακή-VictoriaΑΑΕ Ζημιών
38. Nordstern Colonia Hellas Ζωής
39. ΣυνεταφκπικήΑΕΕΓΑ
40. Zurich Insurance Co.
κήΑΑΕ
42. Sun Alliance Ins. Hellas SA
Commercial UnionAssur. Co.
Ηνίοχος ΑΕΑΖ
45. Internahonal Hellas AE
46. MetrolileΑΕΓΑ
47. Ελλάς ΑΕΑ
48. Γκοατέρ Ελλάς ΑΕΑ
49. Universal Lile International AAEZ
50. Intrust ΑΕΓΑ
51. Ορίζων ΑΕΓΑ
52. National Union Fire ins. Co. of Pittsuburg
53. Αοφ. ΣιδέρηςΑΕΓΑ
54. ΑργοναυτικηΑΕΓΑ
55. ΥδράγειοςΑΑΑΕ
56. VDV Leben Intemationai ΑΕΑΖ
57. Guardian Royal Exchange Ass.
58. Ευροισταρ EAEAZ
59. Ιντερομερικαν EAE Βοήθειας
60. Le Mans Assurances ΑΕΓΑ
61. Inchcape Ασφάλειες ΑΕΑΖ
62. Personal Ins. ΑΕΓΑ
63. ΕυρώπηΑΕΓΑ
64. ΕυρωγκρουπΑΕ
65. ΙντερομερικανΟδική ΠροστασίαΑΕΓΑ
66.· Ασπις ΠράνοιαΑΕΑ Ζημιών
67. Σκούρτης Γ,Η. ΑΕΓΑ _____________

4353.697.635
25.345.075.953
16.818,110.756
2.230,206.619

4.9Ι6.737.54Θ
4.496.133.147
4.494.590.773
4366251.329
4.348.339.390
4.107.480203
3.725.783.659
2.956320.703

3.374.224.592
0
3.268.502.647
3229.322.712
3.149.519.989
3.125.660.402

2.932.397.714
2.916.847.754
2.689.807.186
2.454.874.892
2,432.925.207
2.330.753.818
2.182.683.359
2.014.357.874
2.001.744.940

1,719.499.349
1.480.889.771
1.477294.287
1.340.033.416
1.216.041.132
1.182.205.628
1.101.503.444
1.001.363.485
981.345.312
977.949.368
957,426.679

47.450.745.565 115.970.709.458
57.712.909.551 57.712.909.1
41.280.805.093 41.280.805.093
28.521.91 i,200 32.875.615.835
1.088.911C
26.433.986,986
16.818.110.756
14.965.738.458
14.935234.622
14.485.338297
14.224,917.690
12.403.829.059 12.403.829.059
10.910.349.903 10.910349.903
9.452.632.963 9.452.632.963
9.135.765.471
9.331279.671
9.012.447.285
8.195.408.046
6.488.300.254
6.386234.903
6.017.507.127
5,393.453,561
4.916.737.548
4.496.133.147
4.494.590.773
4.366251329
4.348.339,390
4.107.480.203
3.725.783.659
3.674.737.810
3.660.746.193
3.498.196282
3.374224.592
3311.922.908
3.268.502.647
3.229.322,712
3.149.519.989
3.135203.005
3.026.149.016
2.995.630.747
2.937.382.040
2,916.847.754
2.889,847.369
2.454.874.892
2.432.925.207
2.330.753.818
2.182.683.359
2.014.357.874
2.001.744.940
2.000.881.068
1.960.307.569
1.880.439.490
1.860.539.381
1.802.188.164
1.774.498.588
1.758.444,753
1.719.499.349
1.542.887.110
1.480.889.771
1.477294287
1.340,033.416
1.229.010.467
1.182.205.628
1.101.503.444
1.029.866.607
1.001.383.485
981.345.312
977.949.368
957.426.679

I

68. Γενική ΠίστηA ;ΕΓΑ
i9. DAS.-HeHasAAE
70. ΔύναμιςΑΕΓΑ
71. ΕυρωπαϊκήΠρενοιαΑΕΓΑ
72. ΟικονομικήΑΕΓΑ
73 Royal ΙηΙΙ Ins. holdings
74. Express ΑΕΓΑ
75. Hamburg Mannlieimer
76 EufopAssistance
77. ΙπΙβΠΙΙβΑΑΕΓΑ
78. ΑμυναΑΕΓΑ
79. Ολυμπιακή-VicLria AAE 7ωής
80. Nationale Suisse
81. ΓαλαξίαςΑΕΓΑ
82. Ακμή ΕΑΕ
83 Royal Ins. PLC
84. ARAG Hellas
85. Universal Ule (Ελλάς) AAE2
86. Ποσειδών AEAE
87. ArgoΑσφαλιστι. ήΑΑΕΓΑΖ
88. Ecclesiastical Inc. Office PLC
89. Ακμή ΖωήςAEAEZ
90. Ιμπεριαλ Ελλάς ΑΕΓΑ
1. CAMATAE
92. Συνεταιριστική Ζωής ΑΑΕ
93. ΑιγαϊονΑΑΕ
94. ΠήγασοςΑΑΕ
95. Association οΙ Loyd's Underwriters
96. ΦοτιηξΑΑΕ Πιο.ώσεων-Εγγυήοεων
97. ΤόκιοManne 8 Are (UK)
98. Groupe Europeen SA
99. ΑλφαAAE
100. Γενική Επαγγελματική EAAE
101. Mitsui Marine 8 Are Ins. (Europe)
La VieAEAEZ
103. Ir
iieSA
104. Malayan Ins. Co
5. Black Sea 8 Bali.c
6. Astra ΑΕΕΓΑ
107. Trekroner
108. ΚυκλαδικήAEAE
109. Προοδος ΓΑΑΕ
110. Avon Insurance PLC
111. ΕγνατίαΑΑΕ
2. British 8 Foreign Manne Ins. Co
113. Eagle Star Ins. Co
114. Ευρωπαϊκή ΠίστηAEA Ζημιών
ΣΥΝΟΛΟ______________

850.210.659
837.654.677
794.775.085
774.454.907
744.316.157
738.877.807
729.733.02
699.310.076

407.322.964
380.503.382
369.198.771
367.391.918
315.329.938
241.703.798

850.210.659
837.654.677
794.775.085
774.454.907
744.316.157
738.877.807
729.733.020
699.310.076
688.165.418
676.443.208
651.224.813
540.228.492
518.603.875
508.590.224
407.322.964
380.503.382
369.198.771
368.363.090
.. 367.391.918
315.329.938
241.703.798
229.854.553
227.097.937
201.054.390
197.460.462
192.435.592
187.517.987
173.885.434
158.739210
142247.341
134.370.861
119.925.468
108.471.095
93.450.770
86.764.424
31.408.663
25.8402W
13.565.882
12.794.120
2.823.136
2.185.768
1.176.41

197.460.462
192.435.592
187.517.987
173.885.434
158.739.210
142.247.341
134.370.861
119.925.468
108.471.095

283289.719.752 1
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Β ασ ικά μ ε γ έ θ η τ η ς ελΛ η νική ς και τ η ς ευ ρω π αϊκή ς
α σ φ α λ ισ τικ ή ς αγο ράς κ α τά τ ο 1 9 9 6

Αοφόλιστρο Κλάδου Ζωής
Αοιραλιστρα Κλάδων Ζημιών
Σύνολο Επενδύσεων
(σύνολο αγορας, εκατομμύρια ECU)’
Αριθμός εταιρ.ών
Αριθμός Απασχολούμενων
Κατά Κεφαλήν Αοιραλιστρα (ECU)'
Κατά Κεφαλήν Ααφ. Κλάδου Ζωής
Κατα Κεφαλήν Αοφ. Κλάδων Ζημιώ
ΑΕΠ
Ποσοστά Ασφαλίστρων’επί
Ποσοστό Επενδύσεων επί ■ ΑΕΠ
Απασχολούμε /οι ανά εταιρ

(1 9 9 6 -1 9 9 7 ) Ετή σ ια μ ετα β ο λ ή παραγωγής ασ φ αλίσ τρ ω ν
(Ποσά σε δραχμές)

1. Ατυχήματα
2. Ασθένειες
3. Χερσαία οχήματα
5, Αεροσκάφη
6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια)
7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα
8. Πυρκαγιά και στοιχεία της φυσεως
9. Λοιπές ζημίες αγαθών
10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων
11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη
12. Αστική ευθύνη πλοίων
13. Γενική αστική ευθύνη
U. Πιστώσεις
15. Εγγυήσεις
16. Διάφορες χρηματικές απώλειες
17. Νομική προστασία
18. Βοήθεια
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΝ ΖΗΜΙΟΝ

Il

11.206.313.496
1.021.278.470
25.338.180.471
1.483.832.640
5.205.092.273
9.859.692.259
41.465.560.031
13.828.943.453
156.535.406.761
788.152.422
800.311.482
4.269.884.189
592.979.284
1.362.810.786
1.383.499.456
2.921.205.288
4.576.354.842
282.739.497.603

10.591.638.047
1.270.011.665
21.871.839.629
1314.330.533
3.793.532.032
9 705.117.187
41.167.377.772
11.898.877.839
142.562.136.756
76.025.319
897.454.708
3.852.984.612
446.174.184
627.955.961
1.979.958.053
2.556.094.136
4.322.038.606
259.333.547.039

4,81
-19,59
16,92
-18,22
37,21
1,59
0,72
16,22
9,87
936,70
-10,82
10,82
32,90
117,02
-30,12
14,28
5,88
9,03

215.948.312.745 206.586.114.694
1. Κλάδος Ζωής
37.515.555.657 14.178.510.963
III. Κλάδος Αοφ. Ζωής Συνδ. με Επενδ.
965.732.620
0
IV. Κλάδος Ασφάλισης Υγείας
2.979.371.380
172.511.943
VI. Κλάδος Κεφαλαιοποίησης
VII. Κλάδος Διαχείρ.Ομαδ.Συνταζ.Ταμείων 28.685.967.629 18.041.442.939
0
1.639.158
IX. Κλάδος Πορομ.Εργ.Κοινων.Αοφάλιση
283.289.719.762 241.785.439.976
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
566.029.217.355 501.118.987.015
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

4.53
164.59
-94,21
59,00
17,17
12,95

I

J
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