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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μία έρευνα ως προς την εκτίμηση του
ασφαλιστικού τομέα από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και μετά. Πιο
αναλυτικά γίνεται παρουσίαση των βασικότερων χαρακτηριστικών της ασφαλιστικής
αγοράς και του κλάδου και προσδιορίζονται τα αποτελέσματα από την πορεία του
τομέα εν μέσω της ύφεσης.
Για την επίτευξη της συγκεκριμένης μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω
της έντυπης και διαδικτυακής βιβλιογραφίας με σκοπό την συγκέντρωση των
απαιτούμενων στοιχείων. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην εκπόνηση της έρευνας
βοήθησαν τα στοιχεία που αποκομίσαμε από την Τράπεζα της Ελλάδος, από τις
Νομοθετικές Διατάξεις και από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.
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ABSTRACT
This thesis is an investigation into the assessment of the insurance sector from
the onset of the economic crisis and after. More specifically we present the
fundamentals of the insurance market and industry and determine the effect on the
course of the field amid the recession. To achieve this study conducted research
through online and printed literature in order to collect the necessary data. In a large
proportion of the research helped prepare the data gained from the Bank of Greece, by
the legislation and by the Association of Insurance Companies.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ασφάλεια, στα νομικά και τα οικονομικά, είναι μια μορφή διαχείρισης του
κινδύνου, που χρησιμοποιείται πρώτιστα για να προστατεύσει ενάντια στον κίνδυνο
πιθανών οικονομικών απωλειών. Η προσφορά των υπηρεσιών προσδιορίζεται από
συγκεκριμένους παράγοντες, όπως την επάρκεια των ανθρωπίνων πόρων, την
ποσότητα των διαθέσιμων υλικών πόρων, το επιδημιολογικό πρότυπο και τη
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Εκτός όμως από τα παραπάνω η ασφάλιση κυρίαρχο
ρόλο διαδραματίζει ως προς την συνταξιοδότηση των πολιτών. Σε γενικές γραμμές, οι
βασικοί στόχοι της Ασφάλισης είναι η διατήρηση και η προαγωγή της δημόσιας
υγείας με απώτερο σκοπό την προσφορά υπηρεσιών υγείας στους πολίτες του
κράτους.
O προσδιορισμός του όρου «ασφάλιση», πέρα από τη συμβατική ιατρική
περίθαλψη της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας φροντίδας
υγείας, τον προγραμματισμό, την οργάνωση των υπηρεσιών και την κατανομή των
πόρων υγείας, επεκτείνεται και σε κατηγορίες που διακρίνονται για τον τομέα υγείας
και τον επιστημονικό τους χαρακτήρα, καθώς παρουσιάζουν την εικόνα της δημόσιας
υγείας και της ευημερίας μιας χώρας. Η δημόσια υγεία αποσκοπεί στην αναβάθμιση
του επιπέδου υγείας του πληθυσμού.
Η παρούσα μελέτη αφορά στην γενική παρουσίαση του ασφαλιστικού
συστήματος υγείας στη χώρα μας και στην αναλυτική διερεύνηση της επίδρασης της
οικονομικής κρίσης στον τομέα αυτό. Συγκεκριμένα, επιχειρείται μία παρουσίαση
γύρω από τις καλύψεις και τις προδιαγραφές του νέου συστήματος σύμφωνα με την
νομοθεσία του κράτους. Ακόμη, μέσω της προσωπικής έρευνας προσδιορίζεται ο
βαθμός ικανοποίησης των ασφαλισμένων, ως προς την αξιοπιστία του νέου
συστήματος.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την προσέγγιση του θέματος της
εργασίας είναι η εξής:
•

Καθορισμός του στόχου και του σκοπού της μελέτης.

•

Έρευνα μέσω του διαδικτύου και της υπάρχουσας έντυπης
βιβλιογραφίας.

•

Ανάλυση του υλικού και των πληροφοριών που συγκεντρώθηκε.
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•

Εξαγωγή συμπερασμάτων – Διατύπωση προτάσεων

Η δομή της εργασίας έχει ακολούθως:
Στο

πρώτο

κεφάλαιο

γίνεται

μία

εισαγωγική

παρουσίαση

των

χαρακτηριστικών της ασφάλισης. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα
χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής σύμβασης και τις διαδικασίες που ακολουθούνται
από τους πολίτες. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται τα ασφαλιστήρια και οι
προϋποθέσεις ισχύος τους και τα είδη των ασφαλιστηρίων. Στη συνέχεια αναλύεται
διεξοδικά

ο

ασφαλιστικός

κίνδυνος,

περιγράφονται

οι

αρμοδιότητες

των

ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης.
Στο επόμενο κεφάλαιο προχωράμε στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, όπου
διενεργείται μία ιστορική αναδρομή. Ακολουθεί η παρουσίαση των κατηγοριών των
ασφαλειών και οι βασικές νομικές αρχές. Στη συνέχεια προχωράμε στην ανάλυση της
οικονομικής και κοινωνικής συμβολής της ιδιωτικής ασφάλισης. Εν κατακλείδι
γίνεται αναφορά στα εποπτικά όργανα που ελέγχουν όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά γύρω από τα βασικά χαρακτηριστικά
της οικονομικής κρίσης και των επιδράσεων της στις αγορές γενικότερα. Αναλύονται
τα αίτια εμφάνισης της και περιγράφεται το χρονικό της πλαίσιο. Επίσης
περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, εξαιτίας
των οικονομικών συνθηκών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της ιδιωτικής ασφάλισης στην
Ελλάδα και την Ευρώπη. Αρχικά πραγματοποιείται ανάλυση ως προς την ελληνική
ασφαλιστική αγορά και επισυνάπτεται ο πίνακας των ασφαλιστικών εταιρειών.
Ακόμη, γίνεται διεξοδική περιγραφή ως προς τα βασικά μεγέθη της ελληνικής
ασφαλιστικής αγοράς. Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η εξέλιξη της αγοράς στην
Ευρώπη. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι τάσεις και οι προκλήσεις του κλάδου
ασφάλισης.
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η έρευνα και καταγράφονται τα αποτελέσματά
της.
Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή των γενικών συμπερασμάτων
όπως προέκυψαν από την παραπάνω μελέτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1.1 Η ασφάλιση των πολιτών και η ασφαλιστική σύμβαση
Στο ανθρώπινο είδος, από τη μέρα που γεννιέται και κατά τη διάρκεια της
ζωής του, δημιουργείται η φυσιολογική επιθυμία της ικανοποίησης των
βραχυπρόθεσμων

ή

μακροπρόθεσμων

αναγκών

επιβίωσης.

Παρόλα

ταύτα

παρατηρείται ότι παραμένει εκτεθειμένος μέσα στο ευρύτερο κλίμα της κοινωνίας,
μιας κοινωνίας που μπορεί να προκαλέσει ζημιά οικονομική ή ψυχική, ανεπιθύμητη ή
επιθυμητή μεταβολή της κατάστασης, όπως θεωρείται ο οικονομικός όρος του
κινδύνου. Οι κίνδυνοι χαρακτηρίζονται για τη θεμελιώδη σημασία τους, καθότι
προσδιορίζουν την προσωπική, οικογενειακή, οικονομική και συναισθηματική του
ύπαρξη και τη ζωή του γενικότερα. Μέσα από τα χαρακτηριστικά αυτά φτάνει στη
σημερινή εποχή να είναι αναγκαία η δημιουργία και η ανάπτυξη των ασφαλίσεων
προς τον άνθρωπο (Σκουλούδης Ζαχαρίας, 2000).
Με την έννοια ασφάλιση, νοείται η πρόβλεψη, οικογενειακή γαλήνη,
κοινωνική ευημερία, αποκατάσταση συμφοράς, κάλυψη ενδεχόμενης ανάγκης. Η
εύρεση της ασφάλισης θεωρείται κατά βάση αναγκαίο και απαραίτητο φυσικόκοινωνικό φαινόμενο, το οποίο χαρακτηρίζει κάθε υγιές σκεπτόμενο κοινωνικό
άνθρωπο. Στις αναπτυγμένες χώρες, η έννοια της ασφάλισης περιλαμβάνει το ότι
θεωρείται κοινωνικό λειτούργημα που αξιοποιεί την κοινωνική ευημερία και γαλήνη.
Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ως ο μοναδικός ενδεδειγμένος τρόπος ως
προς την αντιμετώπιση των κάθε φύσης πιθανών οικονομικά επιζήμιων γεγονότων,
που μεταλλάσσουν τους στόχους του ανθρώπου στην καθημερινότητα (Μιλτιάδης
Νεκτάριος, 1998).
Ωστόσο, ως ασφάλιση, κατά την νομική έννοια, καλείται η ένωση προσώπων
που είναι εκτεθειμένα σε ομοειδείς κατά βάση κινδύνους και κατέχουν αυτοτελείς
αμοιβαίες νομικές αξιώσεις για ασφαλιστική παροχή. Ανάμεσα στην κοινωνική και
ιδιωτική ασφάλιση, ως συνδετικό χαρακτηριστικό, θεωρείται ο ασφαλιστικός φορέας
με τον οποίο τα πρόσωπα που απαρτίζουν την ένωση διαμορφώνουν ένα πλήθος
6

ασφαλιστικών σχέσεων. Οι συγκεκριμένες ασφαλιστικές σχέσεις αφορούν τη
σπονδυλική στήλη της ασφάλισης και δύναται να στηρίζονται είτε στη σύμβαση
(ιδιωτική ασφάλιση), είτε στο νόμο (κοινωνική ασφάλιση) (Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Με την ασφαλιστική σύμβαση η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής)
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συμβαλλόμενό
της (λήπτη της ασφάλισης) ή σε τρίτον, παροχή (ασφάλισμα) σε χρήμα ή, εφόσον
υπάρχει ειδική συμφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό από το
οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση). Η
ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία των συμβαλλομένων
και των δικαιούχων του ασφαλίσματος (Μιλτιάδης Νεκτάριος, 1998).
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει, αν δεν είναι διαφορετικό πρόσωπο, τη διάρκεια
της ασφαλιστικής κάλυψης, το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική αξία του
ή την περιουσία που απειλούνται ή σχετίζονται με την επέλευση του κινδύνου, το
είδος των κινδύνων (ασφαλιστικοί κίνδυνοι), το τυχόν ανώτατο όριο ευθύνης του
ασφαλιστή (ασφαλιστικό ποσό), τις τυχόν εξαιρέσεις κάλυψης, το ασφάλιστρο και το
εφαρμοστέο δίκαιο, αν αυτό δεν είναι το ελληνικό. Ο ασφαλιστής, μέχρι την αποδοχή
της πρότασης προς ασφάλιση, μπορεί να παράσχει προσωρινή ασφαλιστική κάλυψη,
η οποία μετατρέπεται σε οριστική, αν εντός του χρόνου διάρκειας της προσωρινής
κάλυψης συναφθεί η ασφαλιστική σύμβαση (Σκουλούδης Ζαχαρίας, 2000).

1.2 Το ασφαλιστήριο και οι προϋποθέσεις ισχύος
Το ασφαλιστήριο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση, θεωρείται ως
μια σύμβαση στην οποία αναφέρονται όλες οι συμφωνίες και όροι των
συμβαλλομένων μερών. Τα μέρη αυτά αφορούν τον ασφαλιστή, τον Ασφαλιζόμενο ή
του Αντισυμβαλλόμενο. Πρόκειται με άλλα λόγια για μία ασφαλιστική σύμβαση, η
οποία ενδείκνυται να είναι έγγραφη και σε καθαρή, ευκρινή, κατανοητή γλώσσα. Η
διαδικασία αυτή πραγματοποιείται για πολλούς και διαφόρους λόγους, καθώς
προσδιορίζονται όλοι οι γενικοί, ειδικοί όροι και εξαιρέσεις καλύψεων, που χρίζονται
ως σημαντικά χαρακτηριστικά απόδειξης για αποζημίωση, όταν πραγματοποιηθεί το
ασφαλιστικό γεγονός (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Τα περισσότερα αγοραπωλητήρια συμβόλαια στηρίζονται σε γενικές γραμμές
στην άποψη ότι ο εκάστοτε αγοραστής θα πρέπει να ενημερώνεται για το τι ακριβώς
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αγοράζει. Ωστόσο, αν κατά πάσα πιθανότητα δεν τηρηθεί αυτός ο όρος, τότε είναι
αναμενόμενο, ανάλογα με την περίπτωση, να υπαχθεί στις κατηγορίες της πλάνης,
του δόλου, της εξαπάτησης με τις γνωστές συνέπειες. Την μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν
τα ενδιαφερόμενα μέρη της αγοραπωλησίας, τα οποία θα πρέπει να αναζητούν
πληροφορίες και να επιβεβαιώνονται ότι έκαναν μια καλή επιλογή και πως κανείς δεν
παραπλανήθηκε ή ότι ενδέχεται το συμβόλαιο να έχει ελάττωμα ή να περιλαμβάνει
ψευδείς πληροφορίες (Ελληνικός Σύλλογος Ασφαλιστικής Επιστήμης, 2006).
Γενικότερα, προκειμένου να εκδοθεί το ασφαλιστήριο σε οποιοδήποτε κλάδο
το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να προηγηθεί πρόταση ασφάλισης από το
ενδιαφερόμενο μέρος, στην οποία θα παρουσιάζονται όλα τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά και στοιχεία που ενδιαφέρουν τον ασφαλιστή χωρίς να του έχουν
ζητηθεί. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι απολύτως ακριβή, προκειμένου να
ισχύει η ασφαλιστική πρόταση που καταθέτει. Πιο αναλυτικά, στα ασφαλιστήρια,
απαιτείται να δοθούν όλα τα γνωστά περιστατικά ή αδυναμίες του ασφαλιζόμενου
κινδύνου ή πραγμάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάλογη αξιολόγηση του
κινδύνου, για να προσδιοριστεί η κατηγορία, το ασφάλιστρο και το χρηματικό ποσό
του ασφαλιζόμενου αντικειμένου κ.ά. (Λιαρόπουλος Λ., 1993).
Από τα παραπάνω, προκύπτει το συμβόλαιο ασφάλισης, το οποίο στηρίζεται
στην «εξαιρετικά καλή πίστη». Είναι αμοιβαία υποχρέωση των μερών να
αποκαλύψουν κάθε σημείο που ενδιαφέρει το άλλο μέρος για μια ανέφελη
συνεργασία. Επιπροσθέτως, στο ενεργητικό κάθε ασφαλιστικής αγοράς θα πρέπει να
περιγράφεται ότι δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα παράβασης καθήκοντος εκ
μέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ως προς την καλή πίστη υπάγεται, η
πραγματική και συγκεντρωτική καταγραφή των σχετικών στοιχείων που αναφέρεται
στον προτεινόμενο κίνδυνο, ανεξάρτητα από το αν εκτιμήθηκε από τον ασφαλιστή ή
όχι. Συνεπώς, το πρόσωπο που προτείνει την ασφάλιση, είναι υποχρεωμένο να
γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να συμπληρωθεί στην πρόταση ασφάλισης (Ελληνικός
Σύλλογος Ασφαλιστικής Επιστήμης, 2006).
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν αφορούν κάθε περιστατικό, το
οποίο δύναται να επηρεάσει την κρίση κάθε συνετού ασφαλιστή, προκειμένου να
αναλάβει ή όχι τον κίνδυνο και να προσδιορίσει το ασφάλιστρο, ανεξάρτητα από το
αν χρειάζονται ή όχι. Ειδικότερα, στην πρόταση ασφάλισης θα πρέπει να
καταγράφονται τα εξής γεγονότα:
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 Γεγονότα, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο ειδικός κίνδυνος που προτείνεται είναι
φαινομενικά πιο επισφαλής από ότι υπολογιζόταν από τη φύση του ανάλογα
με την κατηγορία.
 Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί παράγοντες κάνουν τον κίνδυνο πιο
επισφαλή.
 Τα γεγονότα, τα οποία θα μεγιστοποιούσαν το ποσό της ζημιάς από το
αναμενόμενο φυσιολογικά.
 Προηγούμενες αρνήσεις ή αντίθετοι όροι, αναφερθείσες σε προηγούμενα
ασφαλιστήρια.
 Πλήρη στοιχεία σχετικά με την περιγραφή του υποκειμενικού θέματος της
ασφάλισης.
Προχωρώντας παρακάτω, είναι ευρέως γνωστό ότι η πρόταση ασφάλισης
κρίνεται ως αναγκαίο και απαραίτητο συστατικό στοιχείο και αναπόσπαστο μέρος
του ασφαλιστηρίου. Επιπρόσθετα, θεωρείται φυσικό να λεχθεί ότι ο ασφαλιστής, σε
περίπτωση που αναλαμβάνει τον κίνδυνο, βρίσκεται σε πιο μειονεκτική θέση σε
αντίθεση με τον ασφαλιζόμενο και στηρίζεται κυρίως (ο ασφαλιστής) στην αρχή της
καλής πληροφόρησης και πίστης (Λιαρόπουλος Λ., 1993).
Για λόγους ταχύτητας, ακρίβειας, ευκολίας ως κοινή επιθυμία των μερών
είναι οι προτάσεις, να παραδίδονται απόλυτα συμπληρωμένες ανάλογα με τον κλάδο
ασφάλισης, καθώς και μια έστω μικρή ασάφεια, υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει
προβλήματα, είτε στην ανάληψη του κινδύνου, στην έκδοση των ασφαλιστηρίων, είτε
στην πληρωμή της προμήθειας ή τυχόν ζημιάς στον ασφαλιζόμενο. Ανάλογα με τον
κλάδο ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη διάφοροι τύποι προτάσεων ερωτήσεων και
κάθε ερώτηση έχει και διαφορετική βαρύτητα π.χ. ηλικία ασφαλιζόμενου (κλάδο
ζωής), ηλικία ασφαλιζόμενου κτιρίου (κλάδος πυρός) κ.λπ. (Ελληνικός Σύλλογος
Ασφαλιστικής Επιστήμης, 2006).

1.3 Τα είδη των ασφαλειών και του ασφαλιστηρίου
Σύμφωνα με την εκτίμηση των συμβολαίων των ασφαλίσεων, καταλήξαμε
στο γεγονός ότι περιλαμβάνουν ευρύτερα το νόημα και

τους όρους από τα

υπάρχοντα στην αγορά, καθώς καλύπτουν άπειρο αριθμό γεγονότων, κινδύνων
δηλαδή περιουσιακών - προσωπικών, κατά τρίτων, ζημιών ή ενοχικών υποχρεώσεων.
Το ορισμένο ασφαλιζόμενο γεγονός οφείλει να είναι αβέβαιης προέλευσης και
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χρόνου. Επιπρόσθετα, το καλούμενο ζημιογόνο γεγονός καλό θα είναι από την αρχή
να προκαλέσει υλική ή οικονομική ζημιά στο ασφαλιστικό συμφέρον, κατά το οποίο
να μην ευθύνεται προσωπικά ο ασφαλιζόμενος, λόγω της επιδίωξης για την ζημιά.
Επίσης, επιβάλλεται να ενεργήσει με κάθε δυνατό μέσο, για την αποφυγή ή μείωση
της ζημιάς (Βιολάκης Ν., κ.α., 2012).
Το αντικείμενο της ασφάλισης δεν σχετίζεται με το πράγμα, το αγαθό, το
πρόσωπο ή το δικαίωμα. Κατά γενική ομολογία έχει σχέση με το πραγματικό νόμιμο
ή οικονομικό συμφέρον, η οποία διαφέρει ανάλογα με την ευθύνη που έχει ή τη
διατήρηση του κτήτορα και πράγματος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ασφαλιστικές
συμβάσεις διακρίνονται τρείς κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά
παρακάτω (Ελληνικός Σύλλογος Ασφαλιστικής Επιστήμης, 2006):
1. Ανάλογα με τη φύση ή το γεγονός που δικαιολογεί την αποζημίωση.
 Ασφάλιση πυρός
 Ασφάλιση θαλασσίων κινδύνων και αεροσκαφών (μεταφορών)
 Ασφάλιση ζωής
 Ασφάλιση ατυχήματος και ασθενείας
 Ασφάλιση αυτοκινήτων
 Ασφάλιση αστικής ευθύνης
 Ασφάλιση λοιπών κλάδων
 Αγροτικές ασφαλίσεις
 Ασφαλίσεις ζώων
2. Ανάλογα με την φύση του συμφέροντος το οποίο θίγεται (ζημιώνεται).
 Ασφάλιση προσώπων, το γεγονός συμβαίνει στο ίδιο το ασφαλιζόμενο
πρόσωπο, ή τρίτα πρόσωπα που έχουν συγγενή ή έννομο σχέση με
αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα Κλάδος: ζωής, προσωπικών
ατυχημάτων, ασθενείας κ.λπ. (Ελληνικός Σύλλογος Ασφαλιστικής
Επιστήμης, 2006).
 Περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή το ζημιογόνο γεγονός θίγει τα
ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος
των ασφαλιστικών συμβάσεων, κινητών, υλικών και άυλων. Αφορά
δηλαδή τις σχετικές ασφάλειες κλοπής αντικειμένων ή χρημάτων
πυρός, μη εκπλήρωσης υποχρέωσης δανείων, πίστης, ασφάλισης
κτημάτων, κατοικίδιων ζώων, αδειών ευρεσιτεχνίας, κ.ά.
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 Ασφάλιση ενοχικής υποχρέωσης ή ευθύνης του ασφαλιζόμενου έναντι
τρίτων, όπως (Βιολάκης Ν., κ.α., 2012):
•

Αυτοκινήτων,
ακινήτων,

αρχιτεκτόνων,

επαγγελματικής

υπηρεσιών,

όπως

ιατρών,

φωτεινών
ή

επιγραφών,

επιστημονικής

κομμωτηρίων,

φύσης

εργοδηγών,

νοσοκομείων, αντιπροσώπων κ.λπ.
•

Ασφάλιση

ευθύνης

εργοδοτών,

υποχρεώσεων

ή

μεμονωμένων

εργαζομένων

για

λογαριασμό

έναντι

πάσης

κινδύνων
του

ή

φύσης

έναντι

έναντι

των

τρίτων.

Παραδείγματα θεωρούνται ο θάνατος, ατύχημα, μείωση
περιουσιακής αξίας ή ευθύνης έναντι τρίτων.
Γενικότερα, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο δύναται να συνδυάζει ή να
προσφέρει ποικίλες και πολλές καλύψεις αυτής της κατηγορίας για διαφορετικούς
λόγους, όπως μείωσης εξόδων, πλήρους προστασίας ασφαλιζόμενου, ευκολότερης
χρήσης και κατανόησης υπό του κοινού. Συγκεκριμένα, το ασφαλιστήριο πυρός
δύναται να διαθέτει καλύψεις φωτιάς, έκρηξης, καταιγίδων, καπνού, κεραυνού,
μηχανικών βλαβών, απώλεια εισοδήματος, χρεογράφων, υποχρεώσεων εναντίων
τρίτων, κλοπή αντικειμένων ή χρημάτων, κοινωνικών αναταραχών, βανδαλισμών,
πίστεως, αστικής ευθύνης κ.ά. (Βιολάκης Ν., κ.α., 2012).
3. Ανάλογα με την φύση (είδος) της ασφάλισης. Στην συγκεκριμένη
κατηγορία γίνεται διαχωρισμός των τύπων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων,
που αναφέρουν γενικά και απλουστευμένα την υποχρέωση της ασφαλιστικής
εταιρίας να καταβάλει το ορισθέν ποσό χρημάτων, αν συμβεί το καθορισμένο
γεγονός, όπως (Ελληνικός Σύλλογος Ασφαλιστικής Επιστήμης, 2006):
 Η ομάδα ασφαλιστηρίων συμβολαίων, με βάση την οποία δεν
επέρχεται ζημιά υλική ή οικονομική του ασφαλιζόμενου, όταν
επέρχεται το ζημιογόνο γεγονός. Παράδειγμα η ασφάλιση ζωής, των
προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας, δύναται να είναι και
ευτυχές γεγονός (εισόδημα ζωής, προικοδότηση).
 Συμβόλαιο αποζημίωσης. Στην εν λόγω ομάδα, το ασφαλιστέο ποσό
αποζημίωσης εξαρτάται από την χρηματική ζημιά, που θα υποστεί ο
ασφαλιζόμενος, αν διαθέτει όλα τα συμβόλαια ασφαλίσεων εκτός
των ασφαλίσεων της ζωής, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας.
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Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θεωρείται μια σημαντική σύμβαση και
υποχρέωση των συμβαλλομένων, του ενός να καταβάλει το συμφωνηθέν αντίτιμο ασφάλιστρο και του άλλου να προχωρά στην κάλυψη - αποζημίωση του, σε
περίπτωση ζημιάς. Η αποζημίωση προσδιορίζεται από την αρχή στο συμβόλαιο, με
τον ορισμό του ποσού επί της ζημιάς. Σύμφωνα με τους όρους αυτού και αν
υφίσταται πραγματική υλική ή οικονομική ζημιά, ο ασφαλιστής είναι υποχρεωμένος
να αποζημιώσει μόνο επί της αξίας αποκατάστασης των υλικών ζημιών, ηθική
αποκατάσταση ή ψυχική οδύνη, σε σχέση με το ποσό (κεφάλαιο) που έχει ασφαλιστεί
(Γαλιάτσος Κώστας, 2013).
Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η προγραμματισμένη πολιτική και μέσω των
προγραμμάτων (κλάδων) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να εξασφαλιστούν οι
στόχοι της επικεφαλίδας. Οι στόχοι αυτοί είναι η βάση για την εξασφάλιση των
στοιχειωδών αναγκών ή μέσων διαβίωσης που καταστέλλουν την ατομική και
κοινωνική ένδεια. Ο συνήθης χαρακτήρας της ασφαλιστικής σύμβασης θεωρείται
ονομαστικό συμβόλαιο, αναφέρει το όνομα του αντισυμβαλλόμενου και του
ασφαλισμένου. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφο δεν επιτρέπεται
μαρτυρική απόδειξη για την κάλυψή του. Επίσης, αν προκύψει κάποιο ζήτημα
ερμηνείας στη σύμβαση ασφάλισης, προχωρούν στην αναζήτηση των πραγματικών
επιθυμιών των μερών, όπως κρίνει η καλή πίστη (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδας, 2011).
♦ Σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 424 Α.Κ, το ασφαλιστήριο είναι
οφειλόμενο και χρεωστικό αποδεικτικό έγγραφο. Με άλλα λόγια
σύμφωνα με το άρθρο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα ο ασφαλιστής να
ζητήσει το συμβόλαιο κατά την πληρωμή του ασφαλίσματος. Σε
περίπτωση συγκρούσεως, εξαιτίας των ασαφειών ή αμφίβολης
έννοιας, ερμηνεύονται όπως αναφέρθηκε, εναντίον του ασφαλιστή,
που είναι συντάκτης (ως υπεύθυνος για την επεξεργασία) του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
♦ Μετά από συμφωνία των μερών και την αναγραφή της σχετικής
ρήτρας το ασφαλιστήριο λαμβάνει τη μορφή του νομιμοποιητικού
εγγράφου. Έτσι, ο ασφαλιστής καταβάλλει το ασφάλιστρο στον
κομιστή. Πρόκειται για ένα ζήτημα με πολύ μεγάλη σημασία για τις
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ασφάλειες ζωής, όπου νομιμοποιείται η απαλλαγή των κληρονόμων
του ασφαλισμένου.
♦ Η έκδοση του ασφαλιστηρίου δύναται να μετατραπεί σε διαταγή,
δηλαδή να μεταβιβάζεται όπως και στο αξιόγραφο με οπισθογράφηση
ή απαίτηση κατά του ασφαλιστή. Πιο αναλυτικά, αλλάζει από γνήσιο
αξιόγραφο, σε διαταγή, τεχνικά οπισθογραφημένο. Αυτό παρατηρείται
κυρίως στις ασφάλειες μεταφορών.

1.4 Η έννοια του κινδύνου ασφάλισης
Ως προς τον υπολογισμό του καθαρού ασφαλίστρου κρίνεται αναγκαίο να
τηρηθούν οι βασικές αρχές που είναι όμοιες, τόσο για τις ασφαλίσεις Ζωής όσο και
για των γενικών κλάδων. Σχετικά λοιπόν με τις συγκεκριμένες αρχές, δημιουργούνται
μερικές δυσκολίες στις ασφάλειες ζωής, που δεν συναντιούνται σε άλλους κλάδους.
Προκειμένου να γίνουν αυτά τα προβλήματα κατανοητά θεωρείται αναγκαίο να
εξεταστούν μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται θεωρητικά με τον
ασφαλίσιμο κίνδυνο. Ο εκάστοτε καθαρός κίνδυνος ενδείκνυται να είναι το
αντικείμενο για ασφάλεια. Ως προς το πρακτικό θέμα, καλό θα είναι να
συμπεριληφθούν υπόψη άλλα αιτήματα, προτού προκύψει ότι ο κίνδυνος είναι
ασφαλίσιμος. Τα αιτήματα αυτά είναι τα παρακάτω (Γαλιάτσος Κώστας, 2013):
♦ Ο κίνδυνος κρίνεται αναγκαίο να είναι κοινός για ένα αρκετά μεγάλο
αριθμό ανθρώπων, ενώ δεν ενδείκνυται να είναι άμεσος και
εκτεθειμένος για καταστροφική ζημιά.
♦ Η ζημιά καλό θα είναι να μην είναι ασήμαντη. Η περίπτωση της
ζημιάς θα πρέπει να είναι λογικά υπολογίσιμη και το κόστος της
εφικτό.
♦ Γενικότερα, ο κίνδυνος, ως οικονομικός όρος, θεωρείται κάθε
φαινόμενο, που δύναται να δημιουργήσει ζημιά οικονομική ή ψυχική,
ανεπιθύμητη αλλαγή κατάστασης, σπάνια επιθυμητή (ασφάλεια ζωής,
σύνταξη, προικοδότηση).

1.4.1

Ο ενδεχόμενος κίνδυνος ασφαλειών ζωής
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Σε γενικές γραμμές, ο πρόωρος θάνατος δεν αποτελεί ένα ζήτημα που
συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, τα κριτήρια υπολογισμού του πρόωρου
θανάτου είναι πολύ διαφορετικά από τα κριτήρια για τον θάνατο των ηλικιωμένων
ανθρώπων, που είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα. Πιο αναλυτικά ο κίνδυνος πρόωρου
θανάτου έχει οδηγήσει μεγάλη μερίδα της κοινωνίας στη σύναψη ασφάλειας ζωής.
Αν και ο θάνατος αποτελεί μία κοινή συνείδηση στο κάθε υγιές σκεπτόμενο άτομο,
παρατηρείται ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων καταβάλλει το αντίτιμο της
ασφάλειας ζωής (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Επίσης, είναι γνωστό ότι ο θάνατος θεωρείται μία φυσιολογική εξέλιξη του
ατόμου, καθώς κανείς δε μένει αθάνατος. Γι’ αυτό το λόγο θα μπορούσαμε να πούμε
ότι, είναι αναμενόμενο, αλλά δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια χρονικά. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα η ζημιά να μην είναι μηδαμινή και η πιθανότητα της ζημιάς, με
την πλατιά έννοια βασισμένη σε στατιστικά στοιχεία, να είναι εύκολα υπολογίσιμη.
Το τεράστιο πρόβλημα, ως προς τον υπολογισμό του ασφάλιστρου ιδίως σε νεαρές
ηλικίες (πρόωρος αιφνίδιος θάνατος) αποτέλεσε το αντικείμενο πολλών ερευνών,
εξαιτίας της βασικά διαφορετικής φύσης, του είδους και της διαφοράς του κινδύνου
μεταξύ ασφαλειών ζωής και λοιπών κλάδων (Βιολάκης Ν., κ.α., 2012).
Πιο αναλυτικά, η βασικότερη και η πιο ουσιαστική διαφορά μεταξύ των
άλλων ασφαλιστικών κινδύνων, όπως της πυρκαγιάς, του αυτοκινητιστικού
ατυχήματος, της αστικής ευθύνης με τον κινδύνου του θανάτου, περιορίζεται στο
γεγονός ότι ο θάνατος είναι βέβαιο ότι θα συμβεί. Για πολλές δεκαετίες, ένας
τεράστιος αριθμός από τους ασφαλισμένους δεν ενδιαφέρονταν για την οποιαδήποτε
ασφάλιση, εξαιτίας πολλών προληπτικών μέτρων.
Η αβεβαιότητα, που κάνει τον θάνατο ασφαλιστέο κίνδυνο, περιορίζεται στο
πότε και όχι στο αν θα συμβεί. Έτσι, ο θάνατος κρίνεται αβέβαιο γεγονός και
αποτελεί κατάλληλο υποκείμενο για ασφάλιση. Επιπρόσθετη διαφορά είναι ότι με το
θάνατο ολοκληρώνεται όλος ο ασφαλιστέος κίνδυνος. Με άλλα λόγια, με το θάνατο
δεν έχουμε μερική εκπλήρωση του ασφαλισθέντος κινδύνου ζωής, αλλά ολική, ενώ
αντίθετα στους άλλους ασφαλιστέους κινδύνους είναι δυνατή και μερική εκπλήρωσή
τους π.χ. κλοπή (Γαλιάτσος Κώστας, 2013).
Η τρίτη διαφορά, που σχετίζεται με τις ασφάλειες ζωής σχετικά με τους
υπόλοιπους κλάδους ασφαλειών περιορίζεται στη δυσκολία αποτίμησης της αξίας της
ζημιάς ή περίπου σε χρηματική εκτίμηση. Οι εν λόγω ζημιές από την έκβαση της
φωτιάς ή ενός αυτοκινητιστικού ατυχήματος, δύναται να εκτιμηθούν και η χρηματική
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αξία τους προσδιορίζεται ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου. Για τον
συγκεκριμένο λόγο, το συμβόλαιο της ασφάλειας ζωής περιλαμβάνει το πληρωτέο
ποσό εξ’ ολοκλήρου, σε περίπτωση θανάτου, χωρίς να αναφέρει το ποσό της
οικονομικής ζημιάς. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η ζωή δεν μπορεί να αποτιμηθεί
με ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Αντιθέτως, στα υπόλοιπα συμβόλαια
ασφαλειών σπανίως παρατηρείται ολική ζημιά και η εταιρία καταβάλλει μόνο το
ποσό που προκύπτει από την εκτίμηση του ύψους της ζημιάς (Ελληνικός Σύλλογος
Ασφαλιστικής Επιστήμης, 2006).
Τέλος, μία διαφορά, μεταξύ του κινδύνου θανάτου και των υπολοίπων
κινδύνων, που θεωρείται και πιο αξιόλογη, αφορά στην περίπτωση της πιθανότητας.
Συγκεκριμένα, πέρα από τα πρώτα 10-11 χρόνια, η πιθανότητα θανάτου
συρρικνώνεται προοδευτικά κατά τα επόμενα χρόνια της ζωής. Σε γενικές γραμμές,
όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο μεταβάλλεται και το ασφάλιστρο (Βιολάκης Ν., κ.α.,
2012).
1.4.2 Αντιμετώπιση του κινδύνου
Ως μηχανισμός μεταφοράς του κινδύνου μπορούν να χαρακτηριστούν οι
ασφάλειες, όπου, ο κάθε άνθρωπος ή η επιχείρηση έχουν τη δυνατότητα να
μεταφέρουν μέρος από την αβεβαιότητα της ζωής στους ώμους των άλλων. Σαν
αντιστάθμισμα καταβάλλεται το ασφάλιστρο, το οποίο είναι ουσιαστικά ελάχιστο σε
σχέση με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ή την ενδεχόμενη ζημιά που θα καταβληθεί από
τον ασφαλιστή. Οι πολιτικές και οι εργασίες που εφαρμόζονται από τη στιγμή που
αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία την πρόταση ασφάλισης, καλούνται να
προχωρήσουν προς τη διαχείριση του κινδύνου (Γαλιάτσος Κώστας, 2013).
Αφότου ολοκληρωθεί

η συμπλήρωση της πρότασης ασφάλισης, η

ασφαλιστική εταιρία ή ο ασφαλιστής, έχοντας προσδιορίσει τον εκάστοτε κίνδυνο
δέσμη ασφάλισης, τον εκτιμά ανάλογα με τη συχνότητα ή τη δριμύτητα όσον αφορά
τα αποτελέσματα, τον ελέγχει αν είναι οικονομικός ή φυσικός και κρατά ολόκληρο το
ασφαλισμένο ποσό ή παραχωρεί κάποιο μέρος στους αντασφαλιστές. Επιπρόσθετα,
προτείνει, ελέγχει και επιβάλλει όλους τους όρους για τον περιορισμό και την
συρρίκνωση

των

αρνητικών

αποτελεσμάτων

(ζημιών)

σε

περίπτωση

που

παρουσιαστεί ο κίνδυνος. Η διαδικασία της διαχείρισης του κινδύνου παρουσιάζεται
στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:

15

Σχεδιάγραμμα 1.4.2.1: Διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου
Αναγνώριση κινδύνου
Αξιολόγηση κινδύνου
Δριμύτητα-Συχνότητα
Έλεγχος κινδύνου
Οικονομικός Φυσικός
Παρακράτηση Αντασφάλιση
Περιορισμός Ελαχιστοποίηση
Πηγή: Γαλιάτσος Κώστας, (2013)

1.5 Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
Με την έννοια ασφαλιστικός σύμβουλος καλείται εκείνο το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, όπου αναλαμβάνει να μελετήσει την αγορά, διαμορφώνει, παρουσιάζει και
προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών, με
ασφαλιστικές συμβάσεις, για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή
ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για
την πρόσκτηση εργασιών. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής
ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού
πράκτορα ή μεσίτη. Η ασφαλιστική επιχείρηση είναι δυνατό να αναθέτει στον
ασφαλιστικό σύμβουλο την είσπραξη ασφαλίστρων. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη
περίπτωση η ασφαλιστική επιχείρηση, του καταβάλλει επιπλέον προμήθεια, το ύψος
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της οποίας καθορίζεται από τα μέρη με τη σχετική σύμβαση. Η ιδιότητα του
ασφαλιστικού συμβούλου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού
υπαλλήλου (Γαλιάτσος Κώστας, 2013).
Από την άλλη πλευρά ο Ασφαλιστικός πράκτορας χαρακτηρίζεται το φυσικό
ή νομικό πρόσωπο που έχει ως σκοπό την ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας,
ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσότερων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει,
σχεδιάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων
για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές
συμβάσεις. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα είναι ασυμβίβαστη με την
ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων καθώς και με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή
διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης (Ρόκας Ιωάννης, 2012).
Προχωρώντας παρακάτω Μεσίτης είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως έργο,
κατ’ εντολή του ασφαλιζόμενου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται
από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή
ασφαλιζόμενους ή αντασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές
επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για
την σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την
αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του
ασφαλιζόμενου ή αντασφαλιζομένου και να βοηθά κατά την διαχείριση και την
εκτέλεση τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.
Πέρα από τα παραπάνω, ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων αφορά το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής επιχείρησης
ζωής ή και μιας μόνο ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζημιών, έναντι
προμήθειας διαμεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων διαμέσου ομάδας
ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει. Η
ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων καθίσταται ασυμβίβαστη με την
ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής
επιχείρησης (Ρόκας Ιωάννης, 2012).
Ως επί το πλείστον, ο Συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θεωρείται
το

φυσικό

ή

νομικό

πρόσωπο

που

ασκεί

δραστηριότητα

ασφαλιστικής

διαμεσολάβησης εξ ονόματος και για λογαριασμό ασφαλιστικής επιχείρησης ή
περισσότερων της μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφόσον τα σχετικά ασφαλιστικά
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προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Ωστόσο όμως, δεν είναι σε θέση να
εισπράττει τα ασφάλιστρα ή τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη και ενεργεί
υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που
αφορά κάθε μία από αυτές. (Σκουλούδης Ζαχαρίας, 2000).
Επιπροσθέτως, ο Υπάλληλος της ασφαλιστικής επιχείρησης μπορεί να ασκεί
πράξεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης χωρίς να υποχρεούται σε εγγραφή στο
αρμόδιο Επιμελητήριο, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του, καταβαλλόμενα ως
προμήθειες, από τις πράξεις αυτές δεν υπερβαίνουν στο σύνολο τους το ποσό των
πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) (Ρόκας Ιωάννης, 2012).
Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι ο Ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός
διαμεσολαβητής, δραστηριοποιείται για πρώτη φορά σε ένα ή περισσότερα κράτη
μέλη με καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, επίσης
ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος. Στα πλαίσια του ενός μηνός μετά την
ενημέρωση αυτή, η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει γνωστή στις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών υποδοχής την πρόθεση του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού
διαμεσολαβητή να δραστηριοποιηθεί στην επικράτεια τους, ενημερώνοντας
παράλληλα τον ενδιαφερόμενο διαμεσολαβητή (Ρόκας Ιωάννης, 2012).

1.6 Τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης για την κοινωνία
Τα οφέλη της ασφάλισης αφορούν και τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς
πολλοί επιχειρηματίες δεν θα διακινδύνευαν να πραγματοποιούν επενδύσεις, που θα
τους οδηγούσαν στην καταστροφή από την μια μέρα στην άλλη. Επίσης, κανείς δεν
θα ασχολιόταν με τεχνολογικές έρευνες αν δεν φοβόταν τις καταστρεπτικές συνέπειες
και ευθύνες, σε περίπτωση που δεν ήταν ασφαλισμένος. Οι συγκεκριμένες σκέψεις
δίνουν χαρακτηριστικά την τεράστια έκταση και την ανυπολόγιστη σημασία της
ασφάλισης (Λιαρόπουλος Λ., 1993).
Κυριολεκτικά, η ασφάλιση στη σημερινή εποχή θεωρείται ένα πολύ
σημαντικό λειτούργημα, καθώς καλύπτει πολλές βασικές ανθρώπινες ανάγκες, όπως
το αίσθημα της «ανασφάλειας» και παρέχει προς τον άνθρωπο το αγαθό της
«σιγουριάς». Κατά των κινδύνων, επιβάλλουν την ασφαλιστική κάλυψη, η
εκβιομηχάνιση, το αναγκαίο εισόδημα, τα ιδιωτικά εισοδήματα, τα αδικήματα, οι
μεγάλες πόλεις, τα λάθη ή οι παραλείψεις των επαγγελματιών, της επιστήμης και της
τεχνολογίας, η κινητικότητα, ο αυτοματισμός, η πολυτέλεια ζωής, η εμφανής
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παρουσία πολλών φυσικών ή τεχνικών κινδύνων, η ανασφάλεια των περιουσιακών
στοιχείων (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Όσο πιο πολύ εξελίσσεται η οικονομία και η τεχνολογία τόσο πιο μεγάλη
έκταση ως προς τη σημασία καταλαμβάνει η Ιδιωτική Ασφάλιση. Ο θεσμός της
ασφάλισης θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες των σύγχρονων
κοινωνιών. Πέρα από τις άμεσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις, τα επιπρόσθετα οφέλη
της κοινωνίας από την ασφάλιση είναι πολλαπλά και δύναται να κατηγοριοποιηθούν
ως εξής (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011):
♦ Έλλειψη ανάγκης επιπρόσθετων αποθεματικών. Η μεγαλύτερη
κοινωνική προσφορά της ασφάλισης προέρχεται από την ικανότητά
της για την ελαχιστοποίηση του αντικειμενικού κινδύνου. Έτσι
ελαχιστοποιείται η φυσιολογική ανάγκη των ατόμων και των
επιχειρήσεων να «αποθεματοποιούν» προκειμένου να

μπορούν να

αντιμετωπίσουν στο μέλλον τα πιθανά ζημιογόνα αποτελέσματα.
Εφόσον ο ασφαλιστής βρίσκεται σε θέση να προβεί σε ακριβείς
εκτιμήσεις των αναμενόμενων ζημιών, τα απαιτούμενα αποθεματικά
είναι πολύ μικρότερα σχετικά με τα συνολικά αποθεματικά που θα
έπρεπε να συσσωρεύσουν τα άτομα μόνα τους. Επομένως, ο θεσμός
της

ασφάλισης

συντελεί

στη βελτίωση της

κατανομής

των

παραγωγικών πόρων της οικονομίας (Λιαρόπουλος Λ., 1993).
♦ Πηγή επενδυτικών κεφαλαίων. Η οργάνωση και η λειτουργία των
ασφαλιστικών αγορών επιφέρει αξιοσημείωτες θετικές επιπτώσεις στις
Κεφαλαιαγορές, στο επίπεδο των επιτοκίων και κατ’ επέκταση στην
οικονομική ανάπτυξη. Αρχικά, οι ασφαλιστικές εταιρίες και κυρίως οι
ασφαλιστικές εταιρίες Ζωής, θεωρούνται από τους πιο κορυφαίους
θεσμικούς επενδυτές σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Επιπρόσθετα, η
λειτουργία των ασφαλιστικών αγορών δημιουργεί την αίσθηση
απαλλαγής των ατόμων και των εκάστοτε επιχειρήσεων από την
αβεβαιότητα των πιθανών μελλοντικών ζημιογόνων αποτελεσμάτων.
Αυτό οδηγεί στην βελτίωση της κατανομής των πόρων μεταξύ
κατανάλωσης και αποταμίευσης. Άλλωστε, η μέγιστη προσφορά
κεφαλαίων,

εξαιτίας

των

συσσωρευμένων

αποθεματικών

των

ασφαλιστικών εταιριών, επιφέρει συρρίκνωση των επιτοκίων με
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αποτέλεσμα την άνοδο των επενδύσεων και της οικονομικής
ανάπτυξης (Λιαρόπουλος Λ., 1993).
♦ Μειωμένος πιστωτικός κίνδυνος. Η ασφάλιση αποτελεί τη βάση της
αποτελεσματικής λειτουργίας του πιστωτικού συστήματος. Το άτομο ή
η επιχείρηση που έχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη αποτελούν
καλύτερο πιστωτικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι
άλλωστε γνωστό ότι προτού ξεσπάσει η κρίση, η συντριπτική
πλειοψηφία των δανειοδοτήσεων δεν θα ήταν εφικτή, εάν δεν υπήρχε
η παράλληλη αποτελεσματική ασφαλιστική κάλυψη των αντίστοιχων
δραστηριοτήτων (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
♦ Πρόληψη ζημιών. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται σε
εκτεταμένα

προγράμματα

πρόληψης

ζημιών,

προκειμένου

να

περιορίσουν τη συχνότητα και την έκταση μιας ζημιάς. Αυτή
θεωρείται μια ζωτική ασφαλιστική λειτουργία, για τον περιορισμό των
συνολικών ζημιών και την συνακόλουθη με ιδιωτική επίδραση επί των
ασφαλίστρων.

Το

κοινωνικό

όφελος

είναι

αποτέλεσμα

του

περιορισμού τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων ζημιών. Πολλές
περιπτώσεις πρόληψης ζημιών, που βασίζονται οι ασφαλιστές, είναι
(Λιαρόπουλος Λ., 1993).
•

Πρόληψη εμπρησμών

•

Πρόληψη κλοπών αυτοκινήτων

•

Οδική ασφάλεια και ελαχιστοποίηση θανάτων από τροχαία

•

Προγράμματα πρόληψης εργατικών ατυχημάτων

•

Πρόληψη ελαττωματικών προϊόντων

•

Προδιαγραφές ασφαλείας μηχανολογικών εξοπλισμών κ.λπ.

♦ Βελτίωση κοινωνικής και επιχειρηματικής σταθερότητας. Η οργάνωση
και

λειτουργία

των

ασφαλιστικών

αγορών

συμβάλουν

στην

ελαχιστοποίηση της αβεβαιότητας των ατόμων και των επιχειρήσεων
και κατ’ επέκταση στην κοινωνική σταθερότητα. Μέσα από σχετικά
παραδείγματα προκύπτει ότι μία επιχείρηση δεν προχωρά σε πτώχευση
ύστερα από μία εκτεταμένη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της. Ακόμη,
μία οικογένεια δεν απαιτείται να διαλυθεί ή να υποφέρει οικονομικά
λόγω του πρόωρου θανάτου του πατέρα. Επιπρόσθετα, μία πόλη που
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καταστράφηκε από αλλεπάλληλες πυρκαγιές ή σε οικισμούς δύναται
να χτιστεί από την αρχή μέσω των παροχών των ασφαλιστικών
καλύψεων. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε η υποχρεωτική ασφάλιση
για την αστική ευθύνη από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, η οποία
εγγυάται τις αποζημιώσεις για τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων, η
ζωή σε μια σύγχρονη κοινωνία θα ήταν μια αλυσίδα από καθημερινές
τραγωδίες (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2.1 Ιστορικά στοιχεία περί της ιδιωτικής ασφάλισης
Όσον αφορά τα ιστορικά στοιχεία της Ιδιωτικής Ασφάλισης, είναι δυνατό να
καταλήξουμε σε πολύ αξιόλογα και σημαντικά συμπεράσματα κατά την καταγραφή
των ιστορικών αυτών στοιχείων και πληροφοριών. Οι πηγές της Ελληνικής και
Ρωμαϊκής ιστορίας, η αρχαία ελληνική νομοθεσία και ρωμαϊκή, η οποία στηρίχθηκε
σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελληνική, δεν παρέχουν διαφωτιστικές πληροφορίες,
προκειμένου να βοηθήσουν στην πληρέστερη κατά το δυνατό συγκέντρωση
ιστορικών στοιχείων. Σχετικά με τις σύγχρονες πηγές των μεσαιωνικών χρόνων,
δημιουργούν μια όχι και τόσο σαφή εικόνα για την ιστορική εξέλιξη της ασφάλισης
την εποχή εκείνη (Ρόκας Ιωάννης, 2012).
Αναλυτικότερα, ο θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης, με την σημερινή του
έννοια, διαμορφώθηκε κατά πάσα πιθανότητα κατά τον 15ο αιώνα στην Ισπανία και
στην Ιταλία, καθώς περιοριζόταν στην ασφάλιση των πλοίων. Η θαλάσσια ασφάλιση,
είχε αναπτυχθεί σε αξιόλογο επίπεδο από τους αρχαίους Έλληνες. Το ελληνικό
κράτος, αν και έχει τεράστια σχέση και εξάρτηση με τη θάλασσα, μετά την άλωση
της Κωνσταντινούπολης το 1453 και την υποταγή στους Τούρκους, δεν ήταν σε θέση
να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη του ασφαλιστικού θεσμού. Πιο αναλυτικά,
κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, κρίθηκε ακατόρθωτο να δημιουργηθούν οι
συνθήκες ανάπτυξης της ασφάλισης. Οι Έλληνες ναυτικοί, που πραγματοποιούσαν
μεταφορές, ασφαλίζονταν σε ασφαλιστικές εταιρίες του εξωτερικού (Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Ωστόσο, μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση παρατηρούμε ότι οι
ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες ιδρύθηκαν στο εξωτερικό, προτού ξεσπάσει η
επανάσταση του 1821. Κρίνεται αναγκαίο να καταγραφεί ότι η αρχή της ελληνικής
ιστορίας της Ιδιωτικής Ασφάλισης ως προς την ίδρυση της, πραγματοποιήθηκε το
1789 στην Τεργέστη της «Societa Greca d’ Ass icurazione», και είναι γνωστή ως η
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πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρία. Στη διάρκεια των χρόνων, μετά την
απελευθέρωση του έθνους από τον τουρκικό ζυγό, ιδρύθηκαν πολλές ασφαλιστικές
επιχειρήσεις και η ιδιωτική ασφάλιση παρουσίασε τεράστια ανάπτυξη και εξέλιξη
(Σκουλούδης Ζαχαρίας, 2000).
Επίσης, σημειώνεται ότι πολλές μορφές και είδη ασφάλισης, που σχετίζονται
με τα σημερινά δεδομένα, αναπτύχθηκαν και στους αρχαίους ελληνικούς χρόνους.
Ωστόσο, όμως δεν αφορούσε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με τη μορφή που έχουν
σήμερα, αλλά αποτελούσαν είδη κοινωνικής οργάνωσης, καταμερισμού και
μετάθεσης του κινδύνου ανάμεσα σε ομάδες ανθρώπων με κοινά συμφέροντα, καθώς
και για ναυτιλιακές και εμπορικές δραστηριότητες, με σκοπό την μεγιστοποίηση του
κέρδους. Τέτοια παραδείγματα θεωρούνται, το ναυτικό δάνειο και διάφορα άλλα είδη
ασφάλισης. Σύμφωνα με τις ιδέες, τη φιλοσοφία και τις αρχές των αρχαίων Ελλήνων
για την ασφάλιση και τα είδη ασφάλισης που θεσμοθέτησαν και εφάρμοσαν στην
πράξη, αποτέλεσαν το στήριγμα και τα πρότυπα για την παραπέρα εδραίωση και την
μελλοντική ανάπτυξη της ασφάλισης (Ρόκας Ιωάννης, 2012).

2.2 Η κατηγοριοποίηση των ασφαλειών
Στην Ασφάλιση Ζωής και Υγείας, οι ασφαλιστές παρέχουν στους δικαιούχους
κάθε σχετική κάλυψη, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου. Οι εν λόγω παροχές
καλύπτουν τις περισσότερες φορές τα έξοδα κηδείας, τα οποία δίνονται εφάπαξ ή
καταβάλλονται ανά διαστήματα στους δικαιούχους. Επιπροσθέτως, οι ασφαλιστές
ζωής

προχωρούν

στην

προώθηση

συνταξιοδοτικών

προγραμμάτων

και

προγραμμάτων Υγείας, τα οποία καλύπτουν νοσοκομειακά έξοδα σε περίπτωση
νοσηλείας του ατόμου, αλλά και επιπρόσθετα προγράμματα κάλυψης εξόδων ή της
απώλειας εισοδήματος από ανικανότητα από κάποιο ατύχημα ή ασθένεια. Ωστόσο, οι
διάφοροι κίνδυνοι κατανέμονται σε προκαθορισμένους Κλάδους Ασφάλισης
(Σκουλούδης Ζαχαρίας, 2000).
Με βάση τη νομοθετική προσέγγιση, η ταξινόμηση των ασφαλειών
χαρακτηρίζεται απαραίτητη, προκειμένου οι ασφαλιστές να αναφέρονται με κοινούς
όρους στην κάλυψη κινδύνων. Για το λόγο αυτό περιλαμβάνει τα εξής (Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011):
 Κλάδος Ζωής

23

♦ Ασφάλειες επιβίωσης, θανάτου και ζωής με επιστροφή του
ασφαλίστρου.
♦ Συνταξιοδότηση.
♦ Σωματικών βλαβών, όπως η ανικανότητα για επαγγελματική εργασία,
θανάτου μετά από κάποιο δυστύχημα, αναπηρία και ασθένεια.
 Κλάδος ασφάλισης ζωής, προσόδων, γάμου και γεννήσεως, τα οποία
συνδέονται με επενδύσεις.
♦ Οι υπηρεσίες ασφάλισης, που εμπεριέχονται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, είναι συνδεδεμένες με την αξία των μεριδίων (μονάδων)
ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, ελληνικού ή άλλου κράτους - μέλους της
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ή με την αξία περιουσιακών στοιχείων που
περιλαμβάνονται σε ένα εσωτερικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής
επιχείρησης, συνήθως διηρημένο σε μονάδες (μερίδια).
♦ Οι υπηρεσίες ασφάλισης, που εμπεριέχονται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, είναι συνδεδεμένες με ένα δείκτη χρεογράφου ή κάποια
αξία αναφοράς.
 Κλάδος ασφάλισης υγείας (ατύχημα, ασθένεια).
♦ Εργασίες διαρκούς ασφάλισης υγείας, όπως οι ασφαλίσεις ζωής και
δεν υπόκεινται σε ακύρωση από τον ασφαλιστή.
♦ Εργασίες

των

κλάδων

«Ατυχήματα»

και

«Ασθένειες»,

των

ασφαλίσεων κατά ζημιών.
 Κλάδος τοντίνας.
Αφορά ένα σχέδιο (ασφαλιστήριο συμβόλαιο), κατά το οποίο μία ομάδα
ατόμων συνεισφέρει σε ένα λογαριασμό κεφαλαίου, το πιστωτικό υπόλοιπο του
οποίου, στο τέλος μιας προκαθορισμένης από το σχέδιο περιόδου, κατανέμεται
μεταξύ των επιζώντων υπό μορφή κεφαλαίου ή μίας προσόδου (Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
 Κλάδος κεφαλαιοποίησης.
Σχετίζεται με συγκεκριμένες εργασίες κεφαλαιοποίησης, οι οποίες βασίζονται
σε αναλογιστικούς υπολογισμούς, μέσω των οποίων αναλαμβάνονται υποχρεώσεις
για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο ποσό, έναντι εφάπαξ ή
περιοδικών καταβολών (Μιλτιάδης Νεκτάριος, 1998).
 Κλάδος διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων (κεφαλαίων).
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♦ Διαχείριση των επενδύσεων ή και των αποθεματικών ασφαλιστικών
ταμείων, των οποίων βασική αρμοδιότητα θεωρείται η καταβολή
παροχών υγείας ή παροχών, σε περίπτωση ανικανότητας, θανάτου,
διακοπής ή μείωσης της εργασίας και επιβίωσης, σε άτομα που είναι
συμβεβλημένα με αυτό. Η συγκεκριμένη διαχείριση των κεφαλαίων
από την ασφαλιστική επιχείρηση προκύπτει μέσα από τη δημοσίευση
των οικονομικών καταστάσεων (Σκουλούδης Ζαχαρίας, 2000).
♦ Σε πρώτη φάση, όταν η ασφαλιστική επιχείρηση είναι συμβεβλημένη
με άλλη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ως προς τη διαχείριση των
ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων του προσωπικού της.
♦ Αντιθέτως, σε δεύτερη φάση, όταν η ασφαλιστική επιχείρηση εγγυάται
επιτόκιο και άλλες παροχές (ασφαλισμένα ομαδικά συνταξιοδοτικά
προγράμματα) (Μιλτιάδης Νεκτάριος, 1998).
 Κλάδος ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας.
♦ Αφορά εγγυημένες παροχές χωρίς επενδυτικό κίνδυνο (εγγυημένο
επιτόκιο).
♦ Με επενδυτικό κίνδυνο και άλλες εγγυημένες παροχές.
 Κλάδος παρόμοιων εργασιών με την κοινωνική ασφάλιση.
Αφορά κυρίως εργασίες, οι οποίες περιορίζονται σε παροχές, που έχουν
άμεση εξάρτηση από τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής και ορίζονται ή προβλέπονται
από τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον οι εργασίες αυτές στηρίζονται
σε ιδιωτική σύμβαση, πραγματοποιούνται με ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης
και δεν αντικρούουν άλλες νομοθετικές διατάξεις (Σκουλούδης Ζαχαρίας, 2000).
Στις Ασφαλίσεις κατά ζημιών - Περιουσίας και ευθύνης ο επικείμενος
ασφαλιστής προχωρά στην καταβολή του ποσού της αποζημίωσης σε περίπτωση
ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία ή σε τρίτους, εξαιτίας της επέλευσης γεγονότος για
το οποίο έχει αναλάβει ευθύνη.
 Τα ατυχήματα, αφορούν:
♦ Παροχές κατ ’ αποκοπή.
♦ Περιοδικές παροχές αποζημιώσεων.
♦ Συνδυασμούς των ανωτέρω.
♦ Μεταφερόμενα πρόσωπα.
 Οι ασθένειες, αφορούν:
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♦ Παροχές κατ’ αποκοπή.
♦ Περιοδικές παροχές αποζημιώσεων.
♦ Συνδυασμούς των ανωτέρω.
 Τα χερσαία οχήματα, αφορούν:
♦ Χερσαία αυτοκινούμενα οχήματα
♦ Χερσαία μη αυτοκινούμενα οχήματα.
 Τα Σιδηροδρομικά οχήματα, αφορούν ζημιές κατά τον εκτροχιασμό των
τρένων ή συγκρούσεων.
 Αεροσκάφη.
 Πλοία (θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη).
 Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, περιλαμβάνουν κάθε ζημία που υφίστανται
ανεξάρτητα από το μέσο που τα μεταφέρει.
 Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης:
♦ Πυρκαγιά
♦ Έκρηξη
♦ Θύελλα
♦ Άλλα στοιχεία της φύσης, εκτός από τη θύελλα
♦ Πυρηνική ενέργεια
♦ Καθίζηση εδάφους
 Λοιπές ζημιές αγαθών, αφορούν κάθε ζημιά σε αγαθά, κατ’ εξαίρεση των
ζημιών των αγαθών που περιλαμβάνονται στους κλάδους Ασθενειών έως και
των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, εφόσον υπέστησαν ζημιές από χαλάζι ή
παγετό.
 Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα-οχήματα, αφορά κάθε είδους αστική
ευθύνη για ατυχήματα, που δημιουργούνται από τη χρήση οχημάτων,
συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης του μεταφορέα.
 Αστική ευθύνη από αεροσκάφη, αφορά κάθε είδους αστική ευθύνη από τη
χρήση εναέριων οχημάτων, καθώς και αυτή του μεταφορέα.
 Αστική ευθύνη από θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη.
 Γενική αστική ευθύνη, αφορά όλες τις περιπτώσεις αστικής ευθύνης, που δεν
περιλαμβάνονται στους κλάδους Αστικών Ευθυνών (χερσαίων οχημάτων,
αεροσκαφών και θαλάσσιων σκαφών).
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 Πιστώσεις. Στον συγκεκριμένο κλάδο ο ασφαλιστής,

καλύπτει τον

ασφαλισμένο για ζημία έναντι ασφαλίστρου, την οποία έχει πιθανώς υποστεί,
ως συνέπεια της αποτυχίας ενός ή περισσότερων χρεωστών του να
αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις προς αυτόν (ασφαλισμένο). Συγκεκριμένα
αφορά τα εξής,
♦ Πωλήσεις με δόσεις
♦ Ενυπόθηκες πιστώσεις
♦ Γενική αφερεγγυότητα
♦ Αγροτικές πιστώσεις
♦ Εξαγωγικές πιστώσεις (αφορά στις ασφαλίσεις των εξαγωγικών πιστώσεων, οι
οποίες δε πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Κράτους)
 Εγγυήσεις, όπου ο ασφαλιστής, έναντι ασφαλίστρου, εγγυάται για τον
ασφαλισμένο την εκτέλεση από αυτόν των συμβατικών υποχρεώσεών του,
αναφέρονται τα εξής:
♦ Άμεσες εγγυήσεις
♦ Έμμεσες εγγυήσεις
 Διάφορες χρηματικές απώλειες.
♦ Κίνδυνος απώλειας επαγγελματικής απασχόλησης.
♦ Ανεπάρκεια εισοδηματικών πόρων.
♦ Απώλεια κερδών.
♦ Απώλεια μισθωμάτων ή εισοδημάτων.
♦ Απώλειες αγοραίας αξίας.
♦ Απρόβλεπτες εμπορικές δαπάνες.
♦ Έμμεσες εμπορικές ζημίες.
♦ Τρέχοντα γενικά έξοδα.
♦ Μη εμπορικές οικονομικές απώλειες.
 Νομική προστασία, αφορά την ανάλυση των δικαστικών εξόδων και την
παροχή άλλων υπηρεσιών που απορρέουν από την προκειμένη ασφαλιστική
σύμβαση.
 Βοήθεια προς τα άτομα, τα οποία που βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση.

2.3 Βασικές νομικές αρχές
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Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θεωρούνται νομικά πλαίσια, τα οποία
περιλαμβάνουν καθορισμένες και γενικές αρχές σύμφωνα με τις νομοθετικές
διατάξεις. Αυτές οι διατάξεις ρυθμίζουν την ασφαλιστική σύμβαση και κατ’
επέκταση την ιδιωτική ασφάλιση. Σε αυτό το σημείο προχωράμε στην παρουσίαση
και την ανάλυση των κυριοτέρων νομικών αρχών που περιλαμβάνονται

στα

ασφαλιστήρια, των βασικών απαιτήσεων, προκειμένου να έχει πλήρη ισχύ το
συμβόλαιο, καθώς και των διακεκριμένων νομικών χαρακτηριστικών των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Μέσα από την εν λόγω ανάλυση αποδεικνύονται οι
βασικές διαφορές μεταξύ των υπολοίπων συμβάσεων του Αστικού και Εμπορικού
Δικαίου (Μιλτιάδης Νεκτάριος, 1998).
2.3.1

Αρχή του ασφαλίσιμου συμφέροντος

Ξεκινώντας από την «αρχή του ασφαλίσιμου συμφέροντος» προσδιορίζεται
πως κάθε ασφαλισμένος αν προκύψει ζημία πρέπει να βλάπτεται οικονομικά ή με
άλλον τρόπο. Για παράδειγμα, έχει ασφαλίσιμο συμφέρον αν καταστραφεί ή κλαπεί
το αυτοκίνητό του, εφόσον βλάπτεται οικονομικά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει σε
περίπτωση που καταστραφεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής

ή το σπίτι του. Έτσι

λοιπόν, προκειμένου να είναι ισχυρά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, καλό θα είναι να
υφίσταται ασφαλίσιμο συμφέρον1. Σε αντίθετη περίπτωση οι ασφαλισμένοι θα
λάμβαναν και χωρίς να γίνει ζημία. Γενικότερα, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλό θα
είναι να διέπονται από την «αρχή του ασφαλίσιμου συμφέροντος» προκειμένου:


Να εμποδίζεται η κερδοσκοπία.



Να ελαχιστοποιείται ο ηθικός κίνδυνος.



Να καθορίζεται η ζημία.

Το ασφαλίσιμο συμφέρον είναι απαραίτητο, προκειμένου να εμποδίζεται η
κερδοσκοπία. Αν το ασφαλίσιμο συμφέρον δεν ήταν αναγκαίο, τότε το συμβόλαιο θα
αφορούσε κερδοσκοπία και θα λειτουργούσε κατά του δημοσίου συμφέροντος.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, αν θα μπορούσε κανείς να ασφαλίσει την
περιουσία ενός τρίτου προσώπου με σκοπό να εύχεται να πεθάνει. Οι περιπτώσεις
αυτές θα ήταν καθαρές περιπτώσεις κερδοσκοπίας και θα ήταν ενάντια στο δημόσιο
συμφέρον (Σκουλούδης Ζαχαρίας, 2000).
1

http://www.insurance-eea.gr/eidiseis/epikairotita/asfalistika-prota-themata/1542-oi-evropaioisynetairistes-endiaferontai-gia-tin-elliniki-asfalistiki-agora.html, προσπελάστηκε 7/2/2014

28

Το ασφαλίσιμο συμφέρον ελαχιστοποιεί σε μεγάλο βαθμό τον ηθικό κίνδυνο.
Αν το ασφαλίσιμο συμφέρον δεν ήταν απαραίτητο, τότε οποιοσδήποτε τυχόν
ανέντιμος άνθρωπος θα είχε τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά ενός συμβολαίου για
την περιουσία ενός τρίτου και να προκαλέσει εσκεμμένα ζημία, προκειμένου να
εισπράξει την αποζημίωση. Αν όμως ο ασφαλισμένος υφίσταται τη ζημία, δεν
κερδίζει τίποτε με την καταβολή της αποζημίωσης. Με αυτόν τον τρόπο
συρρικνώνεται και ο ηθικός κίνδυνος (Μιλτιάδης Νεκτάριος, 1998).
Στις ασφαλίσεις ζωής, η απαίτηση του ασφαλίσιμου συμφέροντος
ελαχιστοποιεί το κίνητρο δολοφονίας του ασφαλισμένου προκειμένου να εισπραχθεί
το ασφάλιστρο. Εν κατακλείδι, το ασφαλίσιμο συμφέρον υπολογίζει το ύψος της
ζημίας του ασφαλισμένου. Ως προς τις ασφαλίσεις περιουσίας, τα περισσότερα
συμβόλαια αφορούν συμβόλαια αποζημίωσης και μέτρο για την αποκατάσταση
θεωρείται κατά κύριο λόγο το ασφαλίσιμο συμφέρον του ασφαλισμένου (Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
2.3.2

Αρχή της αποζημίωσης

Η αρχή αυτή αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ασφαλιστικές αρχές. Τα πιο
πολλά ασφαλιστήρια περιουσίας αφορούν συμβόλαια αποζημίωσης. Αναλυτικότερα,
ένα συμβόλαιο αποζημίωσης προσδιορίζει πως ο ασφαλισμένος δεν έχει το δικαίωμα
να παραλάβει περισσότερα από το ύψος της ζημίας. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί
δηλαδή, να γίνει πλουσιότερος. Η αρχή της αποζημίωσης έχει δύο θεμελιώδεις
σκοπούς:


Να εμποδίσει τον ασφαλισμένο να κερδίσει, από την ασφάλιση. Ο
ασφαλισμένος δεν ενδείκνυται να κερδίσει αν συμβεί ζημία, αλλά να
αποκατασταθεί οικονομικά στην οικονομική κατάσταση που βρισκόταν πριν
από αυτή. Έτσι σε περίπτωση που ένα σπίτι κοστίζει 100.000 € και πάθει
ζημία 10.000 €, θα παραβιαζόταν η αρχή της αποζημίωσης, αν
αποζημιωνόταν για 100.000 €, καθώς τότε θα κέρδιζε ο ασφαλισμένος από
την ασφάλιση.



Να ελαχιστοποιήσει τον ηθικό κίνδυνο. Σε περίπτωση που κάποιοι μη έντιμοι
ασφαλισμένοι δύναται να κερδίσουν από μια ζημία, είναι εφικτό να την
προκαλέσουν σκόπιμα, προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση. Ωστόσο, αν
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η αποζημίωση δεν ξεπερνά τη ζημία, ο ηθικός κίνδυνος πέφτει (Γαλιάτσος
Κώστας, 2013).

2.3.3

Αρχή της συνεισφοράς

Ο ασφαλιστής έχει τη δυνατότητα να παραλάβει από άλλους ασφαλιστές το
ποσοστό της αποζημίωσης που τους αναλογεί, σε περίπτωση που η ασφάλιση είναι
πολλαπλή. Αυτό εφαρμόζεται στο σημείο όπου ένας κίνδυνος καλύπτεται από
περισσότερα συμβόλαια, όπως μικτή και αστική ευθύνη αυτοκινήτου, ασφάλιση
προσωπικού ατυχήματος και ταξιδιωτικό συμβόλαιο (Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδας, 2011).
2.3.4

Αρχή της υποκατάστασης

Η αρχή της υποκατάστασης προϋποθέτει την υποκατάσταση του ασφαλιστή
στη θέση του ασφαλισμένου, στη διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτο, για τη ζημία
που κάλυψε η ασφάλιση. Ακόμη, προϋποθέτει ότι ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να
λάβει ξανά από τον τρίτο τα χρήματα που κατέβαλε στον ασφαλισμένο. Η αρχή της
υποκατάστασης στηρίζεται στους εξής σκοπούς (Γαλιάτσος Κώστας, 2013):
♦ Να εμποδίσει τον ασφαλισμένο να λαμβάνει πάνω από μία φορές
αποζημίωση για την ίδια ζημία.
♦ Να συνειδητοποιούν οι αμελείς τρίτοι τις ευθύνες τους, ώστε στο
μέλλον να είναι πιο προσεκτικοί.
♦ Να κρατήσει χαμηλά τα ασφάλιστρα.
2.3.5

Αρχή της νομιμότητας

Η αρχή της νομιμότητας αφορά στην επιβολή του νόμου, ώστε να μην
ασφαλίζονται

παράνομα

αντικείμενα

ή

καταστάσεις,

όπως

αντικείμενα

κλεπταποδοχής, μεταφορά ναρκωτικών κ.λπ).
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2.3.6

Αρχή της πλησιέστερης αιτίας

H συγκεκριμένη αρχή θεωρείται πολύ σημαντική για όλες τις ασφαλίσεις.
Αναλυτικότερα, ως πλησιέστερη αιτία χαρακτηρίζεται εκείνη στην οποία οφείλεται
σε μεγαλύτερο βαθμό η επέλευση του κινδύνου. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα, εάν ένα πλοίο βυθιστεί μετά από εισροή υδάτων στο κύτος, ως
πλησιέστερο αίτιο της απώλειας του πλοίου κρίνεται η βύθιση και όχι η εισροή
υδάτων, αν και προκλήθηκε από αυτή. Ο προσδιορισμός της πλησιέστερης αιτίας δεν
θεωρείται εύκολος και πολλές φορές οριστικοποιείται στα δικαστήρια (Βιολάκης Ν.,
κ.α., 2012).
2.3.7

Αρχή της μέγιστης καλής πίστης

Με την συγκεκριμένη αρχή είναι απαραίτητη και υποχρεωτική η ειλικρίνεια
και η εντιμότητα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά
της εν λόγω αρχής είναι:
♦ Μέσα από την δήλωση ο ασφαλιστής δεν έχει το δικαίωμα να αποζημιώσει
τον ασφαλισμένο σε περίπτωση που η δήλωση είναι ελλιπής και λανθασμένη
ή φέρει ψευδή στοιχεία.
♦ Επίσης, με την απόκρυψη γεγονότων ο ασφαλιστής δεν συμφωνεί να
αποζημιώσει μετά από απόδειξη ότι ο ασφαλισμένος είχε επίγνωση για τη
σημασία των αποκρυμμένων στοιχείων ή σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος
είχε σκοπό να εξαπατήσει τον ασφαλιστή.
♦ Ακόμη, σε περίπτωση μη τήρησης της δέσμευσης, η ζημία δεν αποζημιώνεται
αν το συμβόλαιο ακυρωθεί πριν από αυτήν. Διαφορετικά, ο ασφαλιστής
πρέπει να αποδείξει ότι η παράλειψη ήταν ουσιώδης και αυξάνει τον κίνδυνο
μόνιμα και όχι προσωρινά (Βιολάκης Ν., κ.α., 2012).

2.4 Η κοινωνική και η οικονομική συμβολή της ιδιωτικής
ασφάλισης
Ο ασφαλιστικός κλάδος θεωρείται από τους πιο αξιόλογους κλάδους στην
ελληνική επικράτεια, καθώς συμβάλλει, στην οικονομική, ψυχολογική και σωματική
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υγεία των ανθρώπων που αποτελούν την σύγχρονη κοινωνία. Επιπλέον, έχει
αποδειχθεί ότι όσο πιο αναπτυγμένος είναι ο ασφαλιστικός θεσμός σε μια κοινωνία,
τόσο πιο λίγα είναι τα κοινωνικά προβλήματα που εμφανίζονται στον συγκεκριμένο
τόπο 2.
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ως σύγχρονες οικονομικές μονάδες αποτελούν
εξ’ορισμού ένα σημαντικό πεδίο απασχόλησης εργαζομένων, αλλά και πηγή
φορολογικών

εσόδων

του

Κράτους,

ακολουθώντας

ταυτόχρονα

όλες

τις

προδιαγραφές του θεσμού και με πολλαπλές θετικές παραμέτρους για την οικονομική
ευμάρεια μιας κοινωνίας, όπως (Βιολάκης Ν., κ.α., 2012):
 Αποκατάσταση ζημιών: Με την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιών,
εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η συνέχεια και αποτρέπεται η σοβαρή
διατάραξη

των

οικονομικών,

επιχειρηματικών,

επαγγελματικών

και

κοινωνικών δραστηριοτήτων.
 Ενθάρρυνση

και

Προαγωγή

Αποταμίευσης:

Κεφάλαια

που

συγκεντρώνονται από τα ασφάλιστρα, θεωρούνται κατά βάση τα διαθέσιμα
αποταμιευμένα κεφάλαια, τα οποία συντελούν στη δημιουργία υγειούς και
ισχυρής εθνικής χρηματαγοράς.
 Χρηματοδότηση Επενδύσεων: Φυσικό επακόλουθο της δημιουργίας
αποταμιευτικών κεφαλαίων, χρίζεται η αξιόπιστη ενίσχυση παραγωγικών
επενδύσεων, που συντελεί στην ανάπτυξη και ισχυροποίηση της οικονομίας
και την μεγιστοποίηση του ΑΕΠ.
 Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας: Είναι αποδεδειγμένο ότι
κάτω από τις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και του τεράστιου
ανταγωνιστικού πλαισίου, οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, θα ήταν πολύ πιο
λίγες, αν οι επιχειρηματίες δεν διέθεταν το προστατευτικό δίκτυο των
ασφαλειών.
 Ανάπτυξη Έρευνας και Τεχνολογίας: Ο ασφαλιστικός κλάδος βασίζεται
οικονομικά και στηρίζεται στις επιστημονικές έρευνες, που συνδέονται με την
υγεία

και

τις

αιτίες

πρόκλησης

ατυχημάτων.

Επιπρόσθετα,

κάνει

αποτελεσματική την παραγωγή προϊόντων προχωρημένης τεχνολογίας, μέσω
της εξασφάλισης του ενδεχόμενου κινδύνου.

2

http://ir.europaikipisti.gr/el-gr/branch/european-reliance-branch, προσπελάστηκε 7/2/2014

32

 Διάσωση Προσωπικών, Οικογενειακών και Εθνικών Πόρων: Το συνολικό
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν θα ήταν πολύ μικρότερο, αν δεν υπήρχε ο
ασφαλιστικός θεσμός. Αυτό αποδεικνύεται αν αναλογιστούμε πόσο μεγάλη θα
ήταν η απώλεια υλικών αγαθών, χωρίς ελπίδα επαναδημιουργίας τους, από
μεμονωμένες ή συλλογικές καταστροφές, αν δεν υπήρχε η δυνατότητα
αντικατάστασής τους από τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις (Βιολάκης Ν., κ.α.,
2012).
Ως προς την Κοινωνική Συμβολή του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης,
θεωρείται ότι συμβάλλει στην υγεία, στη σταθερότητα και στις σχέσεις των μελών
της οικογένειας, ως πυρήνα του κοινωνικού ιστού. Πιο αναλυτικά συμβάλλει:
 Ψυχική και Πνευματική Υγεία: Το σημαντικότερο ίσως από όλα τα αγαθά
που παρέχει ο ασφαλιστικός τομέας στους πολίτες των σημερινών κοινωνιών,
θεωρείται το αίσθημα ασφάλειας, που συρρικνώνει κυριολεκτικά την πίεση,
την ανησυχία και το άγχος, που από τη φύση τους αποτελούν τα κύρια αίτια
πολλαπλών ψυχολογικών και σωματικών ασθενειών.
 Ποιότητα Ζωή: Η αναπλήρωση ή συμπλήρωση των κοινωνικών ασφαλίσεων
σε οικογενειακό και προσωπικό επίπεδο ως προς τα ζητήματα εξασφάλισης
οικογενειακού εισοδήματος, υγείας και θανάτου, καθώς και η αποκατάσταση
κάθε είδους υλικών ζημιών, συντελούν στην ηρεμία, γαλήνη και συνοχή της
οικογένειας και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής.
 Διατήρηση Περιουσίας και Εσόδων: Οι αποζημιώσεις, σε περιπτώσεις
ατυχημάτων και μακρόχρονων ασθενειών, εξασφαλίζουν γενικότερα την
οικονομική αυτάρκεια του παθόντος και της οικογένειάς του και αποτρέπουν
την μεγιστοποίηση των κοινωνικών προβλημάτων. Επιπρόσθετα, οι
αποζημιώσεις καταστροφής της περιουσίας εξαλείφουν την περιθωριοποίηση
πρώην εύπορων οικογενειών και τη παρουσία νεόπτωχων.

2.5 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης
Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) αποτελεί νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενο από

το

Υπουργείο

Οικονομικών. Αρμοδιότητα της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ήταν η εποπτεία των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε είναι εγκαταστημένες στην
ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης της νομοθεσίας για
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την

ιδιωτική

ασφάλιση. Η

ΕΠ.Ε.Ι.Α.

απολαμβάνει

σήμερα

λειτουργικής

ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας (Γαλιάτσος Κώστας, 2013).
Η πρώτη προσπάθεια να θεσπισθεί νομοθετικά κρατική εποπτεία επί της
λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έγινε το 1909, οπότε θεσπίσθηκε ο
Νόμος ΓΥΣΓ/22.12.1909, με τον οποίο όμως επετράπη η λειτουργία μόνο ελληνικών
εταιρειών. Τις αλλοδαπές εταιρίες για πρώτη φορά επέτρεψε ο μεταγενέστερος Νόμος
ΓΧΜΣΤ/1.3.1910, που αποσκοπούσε περαιτέρω στην ενίσχυση της θέσης των
ασφαλιστικών Εταιρειών. Το 1917 ψηφίσθηκε ο Νόμος 1023/1917 "Περί ιδιωτικής
επιχειρήσεως ασφάλισης", οι διατάξεις του οποίου ήταν ένα σημαντικό βήμα, καθώς
για πρώτη φορά ρυθμίζονται κανόνες και αρχές για την ίδρυση και την λειτουργία
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Κατά το έτος 1926 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
τίθενται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου και μέχρι το 1976 ο έλεγχος επί
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η αναλογιστική υπηρεσία ασκούνταν από την
Δ/νση Πίστεως και Ασφαλίσεως του Υπουργείου Εμπορίου 3.
Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) συστήθηκε για την
κάλυψη των επιτακτικών αναγκών αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση και προσαρμογή με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αυτοτελής εποπτική αρχή κρίθηκε ότι μπορεί να εξοπλισθεί
με περισσότερη ευελιξία και λειτουργικότητα συγκριτικά με τη δημόσια διοίκηση,
υποκαθιστώντας ως επί το πλείστον στις αρμοδιότητές της, τελικά, την Διεύθυνση
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης 4.
Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος με το ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α') ανέλαβε
την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαθιστώντας, ως επί το πλείστον,
στις αρμοδιότητές της, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.),
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών. H
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος είναι
επιφορτισμένη με την άσκηση της χρηματοοικονομικής εποπτείας επί των
ασφαλιστικών

επιχειρήσεων.

Η ΔΕΙΑ

καλύπτει

τις

επιτακτικές

ανάγκες

αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση και
προσαρμογή με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.
3

http://www.insuranceworld.gr/default.php?pname=Article&art_id=10250&cat_id=4, προσπελάστηκε
19/2/2014
4
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/default.aspx, προσπελάστηκε 19/2/2014
5
http://www.interamerican.gr/?pid=39&la=1, προσπελάστηκε 19/2/2014
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Αναλυτικότερα, έγινε η σύσταση του νομικού πρόσωπου ιδιωτικού δικαίου με
την επωνυμία «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» και συντετμημένα
«Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της
Τράπεζας της Ελλάδος, εδρεύει στην Αθήνα και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου
ν. 3867/2010. Σκοπός του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής είναι η διατήρηση και
μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής υπό εκκαθάριση
ασφαλιστικής εταιρείας σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση ή σε άλλες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις και αν αυτό καταστεί ανέφικτο, η καταγγελία και λύση των συμβάσεων
ασφάλισης ζωής και η καταβολή χρηματικού ποσού έναντι της αξίας των
συμβολαίων αυτών, καθώς και η καταβολή χρηματικού ποσού έναντι εκκρεμών
ζημιών και πληρωτέων παροχών (Σκουλούδης Ζαχαρίας, 2000).
Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής θα παρέχει κάλυψη, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος, σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις που πηγάζουν από όλα τα συμβόλαια
ασφάλισης ζωής και τις εργασίες ασφάλισης ζωής που καταρτίθηκαν ή
διενεργήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μέσω
υποκαταστήματος ή με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Δεν παρέχεται κάλυψη στις
συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης.
Από την ημερομηνία που η ασφαλιστική επιχείρηση κηρύσσεται σε
κατάσταση πτώχευσης ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της για παράβαση νόμου,
το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής υπεισέρχεται αυτοδίκαια στο σύνολο των δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης που πηγάζουν από συμβάσεις
ασφάλισης ζωής. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής. Οι
διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970, που
προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α'), έχουν
ανάλογη εφαρμογή (Ρόκας Ιωάννης, 2012).
Η κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής εκτείνεται σε όλους τους
κλάδους ασφάλισης ζωής, ανά ασφαλιστήριο και ανά ασφαλισμένο, με εξαίρεση τις
απαιτήσεις

που

πηγάζουν

από

συμπληρωματικές

καλύψεις

νοσοκομειακής

περίθαλψης, και ισούται με το 100% κάθε απαίτησης από ασφάλιση ζωής και μέχρι
το ποσό των 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο ασφαλίσεων ζωής για τις παροχές στη λήξη
και τις εξαγορές των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και μέχρι το ποσό των 60.000 ευρώ
για τις αποζημιώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας. Το εγγυητικό κεφάλαιο
ζωής υποκαθίσταται στα δικαιώματα των δικαιούχων για τα καταβαλλόμενα σε
αυτούς χρηματικά ποσά.
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Το ποσό της απαίτησης από ασφάλιση ζωής υπολογίζεται σύμφωνα με τους
νόμιμους και συμβατικούς όρους κάθε συμβολαίου και κάθε απαίτησης παροχών
(εκκρεμών ή πληρωτέων) κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
της ασφαλιστικής επιχείρησης. Αν υπάρξουν συμβόλαια ασφάλισης ζωής, των
οποίων τα τεχνικά σημειώματα ή οι όροι παραβιάζουν την κείμενη ασφαλιστική
νομοθεσία ή αντιβαίνουν στο δημόσιο συμφέρον, το Εγγυητικό Κεφάλαιο, μετά από
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, προβαίνει στις απαραίτητες αναλογιστικές πράξεις και προσαρμογές
των όρων αυτών των συμβολαίων ασφάλισης ζωής (Ρόκας Ιωάννης, 2012).
Από την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας,
το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής διευκολύνει τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής
σε άλλη ασφαλιστική εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις ζωής και
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά από
εισήγηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, καθορίζεται η διαδικασία και
ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου μέσα
σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τρεις μήνες από την ημέρα
έκδοσης της απόφασης αυτής. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να παρατείνει την
άνω προθεσμία μέχρι τρεις μήνες, μετά από αιτιολογημένο αίτημα της Διαχειριστικής
Επιτροπής (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής εξετάζει τις προτάσεις και τους όρους
ανάληψης του χαρτοφυλακίου αυτού από άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και
προβαίνει αιτιολογημένα στη σχετική επιλογή μετά από αναμόρφωση των παροχών,
με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων και των
δικαιούχων οποιασδήποτε παροχής από τις συμβάσεις αυτές. Οι διατάξεις των
άρθρων 7 παρ. 2 και 8 του νόμου 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α’) εφαρμόζονται ανάλογα
και στην περίπτωση αυτή, κατά την αναμόρφωση των παροχών. Οι προτάσεις πρέπει
να περιλαμβάνουν το ακριβές ποσοστό απορρόφησης του προσωπικού της υπό
εκκαθάριση επιχείρησης. Η επιλογή εγκρίνεται με απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος (Μιλτιάδης Νεκτάριος, 1998).
Για την εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής
επιβάλλεται τακτική εισφορά υπέρ αυτού, η οποία καθορίζεται με απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος σε ποσοστό μέχρι 1,5% της συνολικής ετήσιας παραγωγής
ακαθάριστων καταχωρημένων ασφαλίστρων του κλάδου ζωής. Η εισφορά αυτή
βαρύνει κατά το ήμισυ τις ασφαλιστικές εταιρείες και κατά το ήμισυ τους
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ασφαλισμένους, εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο και απαλλάσσεται παντός φόρου ή
τέλους. Ο τρόπος εφαρμογής του ποσοστού αυτού ανά κατηγορία ασφαλιστηρίων
συμβολαίων ζωής εξειδικεύεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, που
εγκρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Ένα μήνα μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού διμήνου, οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις αποδίδουν στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής τις εισφορές οι οποίες
αναλογούν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνήψαν ή ανανέωσαν κατά το δίμηνο
που έληξε, ανεξάρτητα από το αν οι εισφορές αυτές έχουν εισπραχθεί ή όχι. Σε
περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής η εισφορά προσαυξάνεται κατά το επιτόκιο
υπερημερίας που ισχύει. Οι εν λόγω εισφορές, εξαιρουμένων των απαιτούμενων για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής χρηματικών
ποσών, επενδύονται με ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής αυτού. Για την
επενδυτική πολιτική του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν 6.

6

http://asfalistiki-agora.gr/, προσπελάστηκε 19/2/2014
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

3.1 Ορισμός της Οικονομικής κρίσης
Ως οικονομική κρίση ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο δημιουργείται
στην εγχώρια αγορά μία αρνητική πορεία. Αναλυτικότερα, ως κρίση καλείται μια
αλλαγή της κανονικής οικονομικής κατάστασης σε διαβαθμίσεις αντικανονικότητας.
Επιπρόσθετα, μπορεί να θεωρηθεί ότι η οικονομική κρίση αφορά μια κατάσταση που
οδήγησε στην ανικανότητα έλεγχου των σημαντικότερων οικονομικών γεγονότων και
κατ’ επέκταση σε μία κατάσταση πανικού και χάους στις εγχώριες αγορές. Οι
εκάστοτε διαταραχές που δημιουργήθηκαν κατά την εμφάνιση της κρίσης έγιναν
αρχικά αισθητές σε μία χώρα και στην πορεία επεκτάθηκαν σε όλη την σχεδόν την
παγκόσμια αγορά (Blundell-Wignall, at all, 2010).
Σε γενικές γραμμές, η επέκταση της χρηματοοικονομικής κρίσης για κάθε
χώρα επιτεύχθηκε με διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι είναι (Gros, at all, 2011):
•

Η επέκταση κοινών αρνητικών χαρακτηριστικών σε δύο ή περισσότερες
χώρες. Βασικό παράδειγμα σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι η κρίση σε
δύο ή περισσότερες χώρες χτύπησε την αγορά των μετοχών.

• Εξαιτίας των εμπορικών δεσμών ανάμεσα σε δύο κράτη, έγινε επιτρεπτή η
μεταφορά των εισοδημάτων μεταξύ τους.
•

Ο τεράστιος ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη, θεωρήθηκε ότι είναι δυνατόν
να

δημιουργήσει

επιπρόσθετες

συναλλαγματικές

υποτιμήσεις

των

νομισμάτων.
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• Οι χρηματοοικονομικοί δεσμοί ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες χώρες
δύναται να επιφέρουν πολύ μεγάλες συσχετίσεις ανάμεσα στις αγορές των
περιουσιακών στοιχείων. Ως επί το πλείστον, σε περίπτωση που ένα κράτος
προχωρήσει σε επενδύσεις ή δανεισμό προς μία άλλη χώρα και
δημιουργηθούν αρνητικά αποτελέσματα είτε στην μία είτε στην άλλη χώρα
τότε αν επέλθει κρίση στην μία από αυτές, οδηγεί και την άλλη χώρα προς την
ύφεση (Στράντζαλης Δημήτριος, 2010).

3.2 Τα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση διακρίνουμε ότι μέχρι την περίοδο
του 2007, η διεθνής οικονομία γνώριζε μεγάλη ανάπτυξη και περιβάλλονταν από
πλήρη αισιοδοξία. Συγκεκριμένα, από την περίοδο του 2002 έως το 2007
καταγράφηκε η μεγαλύτερη μέση παγκόσμια ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων.
Αναλυτικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι την περίοδο του 2007 το μέγεθος της ετήσιας
παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας άγγιξε τα 55,6 τρισεκατομμύρια δολάρια,
με τάση ανάπτυξης κατά 23,9% σε σταθερές τιμές συγκριτικά με την περίοδο του
2000 (Ζόνζηλος Νικόλαος Γ., 2010).
Επιπρόσθετα την περίοδο του 2007, η μαζική διεθνής οικονομική
δραστηριότητα αφορούσε το 25,3% στις Η.Π.Α., το 29,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση
των 27 χωρών-μελών, το 13,1% στις 4 μεγάλες αναπτυγμένες χώρες, Ινδία, Ρωσία,
Βραζιλία και Κίνα, το 7,8% στην Ιαπωνία, και το υπόλοιπο 23,9% στις υπόλοιπες
οικονομίες. Πέρα όμως από αυτά η αισιοδοξία ήταν ακόμα πιο μεγάλη στον
χρηματοοικονομικό κλάδο. Με βάση ιστορικά στοιχεία προέκυψε ότι κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ο χρηματοοικονομικός τομέας κατέγραψε τεράστια
διεθνή ανάπτυξη, καθώς προέκυψαν υπέρογκα έσοδα και αγοραία προστιθέμενη αξία,
στις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και των Η.Π.Α. (Gros, at all, 2011).
Προχωρώντας σε μεταγενέστερες εποχές και συγκεκριμένα από το 2004 έως
το 2006, το επιτόκιο παρέμβασης στις Η.Π.Α. μεγιστοποιήθηκε από το 1% στο
5,25%. Το γεγονός αυτό είχε αρνητικά αποτελέσματα καθώς οδήγησε στην
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επιβράδυνση των αγορών ακίνητης περιουσίας. Σύμφωνα με μελέτες τα πρώτα
συμπτώματα της ύφεσης έγιναν αισθητά κυρίως την περίοδο του 2006, τη στιγμή
όπου οι τιμές των ακινήτων στις Η.Π.Α. άρχισαν να πέφτουν (Στράντζαλης
Δημήτριος, 2010).
Επιπλέον, πολλά νοικοκυριά οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία, λόγω των
στεγαστικών δανείων που είχαν λάβει χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης
(subprime), τη στιγμή που άρχισαν να αυξάνονται τα επιτόκια. Ως επί το πλείστον το
πιο μεγάλο κομμάτι όλων αυτών των δανειακών συμβάσεων είχε αρχικά περάσει σε
άλλα πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές της παγκόσμιας αγοράς μέσω των
τιτλοποιήσεων σε αμοιβαία κεφάλαια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι αρχικές
επιπτώσεις των χρεοκοπημένων νοικοκυριών άρχισαν να γίνονται αισθητές στην
αγορά τιτλοποιημένων ομολόγων subprime (Blundell-Wignall, at all, 2010).
Σύμφωνα με τις εν λόγω επιπτώσεις της κρίσης, την περίοδο του 2006 ο οίκος
Fitch έδωσε έμφαση και υποστήριξε ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός οφειλετών που
είχαν λάβει στεγαστικά δάνεια subprime θα ερχόταν αντιμέτωπος με ποικίλα
προβλήματα την περίοδο του 2007, λόγω του ότι τα συμβόλαια τους πλέον θα
περιλάμβαναν καινούργια επιτόκια αγοράς. Επιπλέον, την ίδια χρονική περίοδο η
Owit Mortgage Solutions, που αφορούσε ένα όχι και πολύ μεγάλο πιστωτικό
ιδρύματα της Καλιφόρνιας, οδηγήθηκε σε πτώχευση (Buiter, at all, 2011).
Πέρα από τα παραπάνω, στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Βρετανία το
γνωστό πιστωτικό ίδρυμα HSBC προχώρησε στην ανακοίνωση απομείωσης κατά
$10,5 δις, εξαιτίας των διάφορων πιέσεων της αμερικανικής θυγατρικής της
Household Finance Corporation (Gros, at all, 2011). Επίσης, την ίδια χρονική
περίοδο, η New Century Financial, οδηγήθηκε κι αυτή με την σειρά της σε πτώχευση.
Από την άλλη πλευρά η UBS αναγκάστηκε να κλείσει το Dillon Reed hedge fund,
καθότι παρουσιάστηκαν ζημιές ύψους $125 εκ. Το 2007 ακόμη, το χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα Bear Stearns οδηγήθηκε σε αναγκαστική πριμοδότηση ύψους $3,2 δισ. προς
το hedge fund, λόγω του ότι αντιμετώπιζε μεγάλες απώλειες (Στράντζαλης
Δημήτριος, 2010).
Κατά γενική ομολογία, όλα οι παγκόσμιες τράπεζες άρχισαν σταδιακά να
κατανοούν ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία που στηρίζονταν στα στεγαστικά δάνεια,
δεν είχαν τόση μεγάλη αξία όση πίστευαν. Πιο αναλυτικά είχαν προχωρήσει σε
λανθασμένη τιμολόγηση του κινδύνου. Έτσι λοιπόν πλέον, καθώς οι σχετικές αγορές
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κατέρρεαν ήταν πρακτικά αδύνατο να προχωρήσουν στην εκτίμηση της αξίας των
δανείων αυτών (Buiter, at all, 2011).
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μετά την εμφάνιση της κρίσης και λόγω των
κεφαλαιακών τους αναγκών, σταμάτησαν να δανείζουν. Ουσιαστικά κανένα ίδρυμα
πλέον δεν ήταν σε θέση να δανείζει, όσο χαμηλό κι αν ήταν το ποσό και ο χρόνος
αποπληρωμής του δανείου. Αυτό που παρατηρήθηκε κατά καιρούς ήταν ότι πολλά
πιστωτικά ιδρύματα άρχισαν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.
Έτσι λοιπόν κρίθηκε αναγκαίο να εξασφαλίσουν τα κράτη την βραχυχρόνια
χρηματοδότηση τους προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν (Gros, at all, 2011).
Όσον αφορά τα διεθνή χρηματιστήρια, παρουσίασαν κι αυτά με την σειρά
τους αρνητικά αποτελέσματα στην αρχή της κρίσης. Έτσι την περίοδο του 2008, η
κρίση στη διατραπεζική αγορά και την αγορά ομολόγων επηρέασε και τις
χρηματιστηριακές αγορές. Αυτό που προέκυψε κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν
κυρίως η συρρίκνωση των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών. Έτσι λοιπόν άρχισε
έτσι μια πτωτική πορεία των χρηματιστηρίων (Στράντζαλης Δημήτριος, 2010).
Κατά την ίδια χρονική περίοδο του 2008 η οικονομική κρίση επιδεινώθηκε σε
μέγιστο βαθμό. Συγκεκριμένα οι επιπτώσεις της έγιναν αισθητές κυρίως όταν η Bear
Stearns ήταν έτοιμη να κλείσει, λόγω των υπέρογκων απωλειών και της ανέφικτης
βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης. Μεταξύ των άλλων, η εύρεση ασφαλούς
καταφυγίου από τους επενδυτές είχε ως αποτέλεσμα να σημειώσουν χαμηλά επίπεδα
οι αποδόσεις των εντόκων γραμματίων του αμερικανικού δημοσίου (Χαρδούβελης,
Γκίκας Α., 2007).
Έτσι λοιπόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προχώρησε σε
προειδοποίηση ότι ενόψει της ύφεσης υπάρχει το ενδεχόμενο τα αρνητικά
αποτελέσματα για το σύνολο του χρηματοοικονομικού τομέα να αγγίξουν τα $1 τρισ.
Ωστόσο, η Τράπεζα της Αγγλίας προχώρησε στην δημιουργία ενός σχεδίου
ανταλλαγής «επικίνδυνων» στεγαστικών δανείων με «ασφαλή» κρατικά ομόλογα,
γύρω στα £50 δισ. Παρόλα ταύτα οι εγχώριες αγορές πίστευαν ότι ο συστημικός
κίνδυνος δεν θα ήταν και τόσο μεγάλος. Επίσης υπήρχε η εντύπωση ότι η κρίση στις
Η.Π.Α. θα ήταν αρκετά περιορισμένη, άσχετα από την παγκόσμια συρρίκνωση των
δεικτών των χρηματιστηρίων (Ζόνζηλος, Νικόλαος Γ., 2010).
Με το πέρασμα του χρόνου και την παραμονή της κρίσης και τις επιπτώσεις
της ο παραδοσιακός μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είχε
ουσιαστικά παραλύσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τα κεντρικά πιστωτικά ιδρύματα
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να προχωρήσουν σε αναζήτηση πηγών ρευστότητας. Ωστόσο, παρά τις έντονες
παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, τα κεντρικά πιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούσαν να
επιλύσουν το πρόβλημα ρευστότητας και φερεγγυότητας, εξαιτίας της επιδεινούμενης
κρίσης (Στράντζαλης Δημήτριος, 2010).

3.3 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ύφεσης
Ως προς τα χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής ύφεσης διακρίνονται
πολύ

δυσάρεστα

γεγονότα,

όπως

είναι

η

πτώση

της

χρηματιστηριακής

δραστηριότητας πολλών τραπεζικών οργανισμών, η χρεοκοπία μίας μεγάλης μερίδας
επιχειρήσεων, οι μαζικές πωλήσεις των μετοχών και η μεγιστοποίηση της ανεργίας
και των οικονομικών στοιχείων κάθε χώρας. Ωστόσο, από την στιγμή που έγινε
αισθητή η κρίση μέχρι και σήμερα, παρατηρείται μία σταθερή τάση ως προς τις τιμές
των προϊόντων. Επίσης, το βαρύ χτύπημα επέρχεται και με την αύξηση του
πετρελαίου, σε καιρό κρίσης, το οποίο οδήγησε πολλά νοικοκυριά στην αναζήτηση
νέων πηγών ενέργειας (Buiter, at all, 2011).
Τα αίτια τα οποία ενδεχομένως οδήγησαν στην οικονομική ύφεση διαφέρουν
από χώρα σε χώρα, ανάλογα με την χρονική περίοδο όπου εμφανίστηκε και την
οικονομική της κατάσταση πριν την κρίση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις διάφορων

οικονομολόγων και οικονομικών αναλυτών, υποστηρίζεται ότι για να οδηγηθεί μία
χώρα σε οικονομική κρίση, θα πρέπει να υφίστανται κάποιοι εσωτερικοί και
εξωτερικοί παράγοντες. Σύμφωνα με τους εσωτερικούς παράγοντες, αυτοί αφορούν
το εσωτερικό οικονομικό περιβάλλον κάθε χώρας,

δηλαδή την λειτουργία των

εγχώριων κεφαλαιαγορών. Όσον αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες, έχουν άμεση
σχέση με

την Διεθνή Κεφαλαιαγορά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

(Χαρδούβελης, Γκίκας Α., 2007).
Οι συγκεκριμένοι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες έχουν την
δυνατότητα να επηρεάζονται από κοινούς άξονες. Αναλυτικότερα, η εκάστοτε εποχή
ανάλογα με τα οικονομικά της χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές της μπορεί να
επέλθει σε κρίσεις. Όσον αφορά τους εν λόγω άξονες, θεωρούνται οι
χρηματιστηριακές αξίες, η τεράστια δανειοδότηση από μη χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και η επέκταση επικίνδυνων παραγωγών που προστίθενται στην αγορά, οι
κοινωνικές ανισότητες. Τα αίτια και οι παράγοντες αφορούν δύο παρόμοιες και
αλληλένδετες έννοιες, τις οποίες τις περισσότερες φορές υπάρχει η δυνατότητα να τις
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ταυτίσουμε. Ωστόσο, προκειμένου να οδηγηθεί προς την ύφεση μία χώρα θα πρέπει
να ισχύουν τόσο οι παράγοντες όσο και τα αίτια.
Οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης είναι δυνατόν να επηρεάσουν:
•

Την εξέλιξη και την πορεία του Διεθνούς Εμπορίου

•

Τα εισοδήματα των πολιτών.

•

Να οδηγήσουν σε μεγιστοποίηση της ανεργίας.

•

Να οδηγήσουν τις τράπεζες, τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις σε πτώχευση.

•

Να συρρικνωθεί η κτηνοτροφική και η αγροτική παραγωγή.

•

Να δημιουργηθούν προβλήματα στην βιομηχανία – ναυτιλία.

•

Να επέλθουν σε έλλειψη ρευστότητας τα πιστωτικά ιδρύματα.

•

Να συρρικνωθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων.

3.4 Η κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρώπη εν όψει της
οικονομικής κρίσης
Οι ανισορροπίες στην Ελλάδα
Όσον αφορά την ελληνική οικονομία η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση
οδήγησε στην εμφάνιση των ήδη μεγάλων μακροοικονομικών διακυμάνσεων και των
αδυναμιών της εγχώριας οικονομίας ως προς την διάρθρωση της (Τράπεζα της
Ελλάδος, 2007). Πιο αναλυτικά με την επέκταση της κρίσης στην Ελλάδα έγινε
αισθητή η έλλειψη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η ανεπαρκής οργάνωση του
κράτους. Οι συγκεκριμένες ανισορροπίες μπορούν να εντοπιστούν στην εκτίμηση του
δημοσιονομικού

ελλείμματος

και

του

ισοζυγίου

τρεχουσών

συναλλαγών.

Επιπρόσθετα, οι ανισορροπίες αφορούν επίσης το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος, τα
οποία οδήγησαν στην μεγιστοποίηση των ετήσιων ελλειμμάτων της χώρας (Buiter, at
all, 2011).
Ως επί το πλείστον στην Ελλάδα το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας θεωρείται
ως το πιο σημαντικό και βαθύτερο πρόβλημα όλων των εποχών. Τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται μία διαρκής συρρίκνωση των δεικτών της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ
συνεχώς γίνεται ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της χώρας. Το έλλειμμα
ανταγωνιστικότητας σχετίζεται πλήρως με το υπέρογκο έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών και με την ανοδική τάση του εγχώριου πληθωρισμού, σε αντίθεση με τα
υπόλοιπα κράτη της ΕΕ (Ζόνζηλος Νικόλαος Γ., 2010).
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Σε γενικές γραμμές, η ελληνική οικονομία από την εμφάνιση της ύφεσης δεν
ήταν σε θέση να προχωρήσει στην παραγωγή και την προσφορά ανταγωνιστικών
υπηρεσιών και αγαθών. Αυτό το γεγονός είχε ως συνέπεια, το εξωτερικό χρέος της
χώρας μεγιστοποιηθεί την περίοδο του 2010 σε τρέχουσες τιμές του ΑΕΠ κατά
187,1%. Το τεράστιο αυτό εξωτερικό χρέος έχει άμεση σχέση με το γεγονός ότι
γίνεται επιβάρυνση προς το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών από την εκροή τόκων
στο εξωτερικό, (βλ. Διάγραμμα 3.4.1) (Τράπεζα της Ελλάδος, 2010).
Πέρα όμως από τα παραπάνω το δημοσιονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι
ακόμη σε ισχύ. Παρά την έντονη ανάπτυξη και εξέλιξη του μακροοικονομικού
περιβάλλοντος, η ελληνική οικονομία δεν μπόρεσε να περιορίσει το δημοσιονομικό
της έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ. Επίσης, ως προς την παράβαση του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αναγκάστηκε να μπει σε καθεστώς
δημοσιονομικής επιτήρησης την περίοδο του 2009 (Χαρδούβελης, Γκίκας Α., 2007).
Διάγραμμα 3.4.1: Ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών (Ελλάδα % ΑΕΠ)

Διάγραμμα 3.4.2: Έσοδα& Έξοδα Γενικής Κυβέρνησης (Ελλάδα, % ΑΕΠ)
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Σύμφωνα με διάγραμμα 3.4.2 καταγράφεται η διαχρονική πορεία των εσόδων
και των δαπανών της ελληνικής οικονομίας από το 1988 έως το 2011. Έτσι λοιπόν,
διακρίνουμε ότι σε κάθε χρήση το έλλειμμα ξεπερνούσε τα όρια του 3% του ΑΕΠ.
Ακόμη, διακρίνουμε ότι κατά τις χρονικές περιόδους του 2008 και του 2009 η
δημοσιονομική κατάσταση στην εγχώρια οικονομία οδηγήθηκε σε πολύ άσχημα
αποτελέσματα. Από το εν λόγω διάγραμμα παρατηρούμε επίσης ότι ενώ το 2009 οι
δαπάνες σημείωναν μεγάλη άνοδο, τα έσοδα της χώρας είχαν συρρικνωθεί
δραματικά. Ως επί το πλείστον τα επόμενα έτη άρχισαν να μειώνονται οι σχετικές
δαπάνες με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν σχετική άνοδο τα έσοδα του κράτους
(Τράπεζα της Ελλάδος, 2010).

Οι ανισορροπίες στην Ευρωζώνη
Η χρηματοοικονομική κρίση που ξέσπασε στις περισσότερες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση των ανισορροπιών στην
ανταγωνιστικότητα, την μεγιστοποίηση των προβλημάτων των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, στην Ιρλανδία το πρόβλημα έγινε αισθητό από την
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μεγιστοποίηση της αγοράς ακίνητης περιουσίας και την μη ελεγχόμενη προσφορά
δανείων προς τους ιδιώτες (Mayer, Thomas, 2011).
Προχωρώντας παρακάτω, στην Ισπανία, το πρόβλημα δεν αφορούσε τη
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, αλλά το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, τις
χαμηλές αποταμιεύσεις των πολιτών και τον υπέρογκο δανεισμό του ιδιωτικού τομέα.
Ωστόσο, στη γειτονική χώρα την Πορτογαλία το πρόβλημα που αντιμετώπιζε είχε
άμεση σχέση με το υπερβολικό δανεισμό των ιδιωτών και τα τεράστια ελλείμματα
του κράτους. Η διάσωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το εκάστοτε κράτος
οδήγησε στην χρηματοπιστωτική κρίση και στην κρίση δημόσιου χρέους (Collignon,
Stefan, 2011).
Στο

διάγραμμα

3.4.3

παρουσιάζονται

οι

σχετικές

μεταβλητές

που

σκιαγραφούν την εσωτερική και εξωτερική ισορροπία των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Γίνεται με άλλα λόγια ο διαχωρισμός των κρατών της Ευρωζώνης ανάλογα
με το δημοσιονομικό ισοζύγιο (οριζόντιος άξονας) και το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών (κάθετος άξονας). Οι μεταβλητές σκιαγραφούν τον ετήσιο μέσο όρο της
χρονικής διάρκειας 2001-2008 (Collignon, Stefan, 2011).
Διάγραμμα 3.4.3: Ισοζύγια τρέχουσων συναλλαγών &Γενικής Κυβέρνησης των
κρατών-μελών της Ευρωζώνης
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Σύμφωνα λοιπόν, με το παραπάνω διάγραμμα είναι εμφανές ότι προκύπτει μία
θετική συσχέτιση ανάμεσα στα δύο οικονομικά μεγέθη. Συγκεκριμένα, το
δημοσιονομικό έλλειμμα, ως προς το σύνολο των χωρών, θεωρείται το βασικότερο
πρόβλημα της ζώνης του ευρώ. Παρατηρούμε ειδικότερα, ότι η Ελλάδα και η
Πορτογαλία σημειώνουν τα πιο μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και τα
ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών (Collignon, Stefan, 2011).
Σε αντίθετη περίπτωση, η Ιρλανδία, η οποία οδηγήθηκε μετά την Ελλάδα στην
κρίση των εγχώριων αγορών και στην αναζήτηση οικονομικής βοήθεια από την
Ευρωζώνη και το ΔΝΤ, προκύπτει ότι δεν εμφάνισε την περίοδο 2001-2008
ελλείμματα. Όσον αφορά την Ισπανία, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με την πτώση
των αγορών, δεν εμφανίζει κάποιο δημοσιονομικό πρόβλημα, αλλά επιδέχεται
προβλήματα ανταγωνιστικότητας (Mayer, Thomas, 2011).
Στο διάγραμμα 3.4.4 προβάλλονται οι πιο βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ
των κρατών της Ευρωζώνης σχετικά με τη δημοσιονομική και εξωτερική τους
ισορροπία. Σύμφωνα λοιπόν με τα χαρακτηριστικά αυτά, η χρηματοοικονομική
ύφεση στην Ευρωζώνη αφορά κατά βάση μία κρίση συνοχής, καθώς δεν θεωρείται
μόνο μια αποκλειστικά δημοσιονομική κρίση. Είναι γνωστό άλλωστε, πως η
Ευρωζώνη συνολικά δεν έχει προχωρήσει σε μεγαλύτερο δανεισμό από τις Η.Π.Α.
και την Ιαπωνία (βλ. Διάγραμμα 3.4.4). Παρόλα ταύτα όμως, κράτη όπως η Ελλάδα,
παρουσίασαν ιδιαίτερα δημοσιονομικά προβλήματα και η Ιρλανδία, η οποία με την
πλήρη κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού της συστήματος μεγιστοποίησε το
δημόσιο χρέος της (Collignon, Stefan, 2011).
Διάγραμμα 3.4.4: Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ & μεταβολή μεταξύ
2007-2011 σε π.μ. του ΑΕΠ)
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3.5 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
Η οικονομική κρίση είχε τεράστιες επιπτώσεις τόσο στον επιχειρηματικό και
τον τραπεζικό τομέα όσο και στην κοινωνική ζωή. Συγκεκριμένα, με γνώμονα το
γεγονός ότι η πτώση και η έλλειψη των εισοδημάτων επέφερε σημαντικές αρνητικές
αλλαγές ως προς την ευημερία της κοινωνία και οδήγησε μία μεγάλη μερίδα του
κόσμου στη φτώχεια. Την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται σήμερα η παγκόσμια
οικονομία περιγράφουν σε μεγάλο βαθμό, η πορεία της απασχόλησης, ο πτωτικός
ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης και η εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου (Ζόνζηλος,
Νικόλαος Γ., 2010).
Προχωρώντας παρακάτω διακρίνουμε ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης αφορούν τόσο τις χώρες που πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις
αναπτυγμένες χώρες, όσο και το εσωτερικό περιβάλλον των χωρών, όπου έχουν
προκύψει δυσάρεστες συνέπειες τόσο στη μεσαία όσο και στην ανώτερη τάξη. Η
χρηματοοικονομική ύφεση γενικότερα χρόνο με το χρόνο οδεύει σε αρνητική
ανάπτυξη σε όλες τις χώρες, εξαιρώντας τις βιομηχανικές χώρες, οι οποίες είναι η
Κίνα και η Ινδία (Mayer, Thomas, 2011).
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης,
πολλές χώρες ήρθαν αντιμέτωπες με αυξημένα ελλείμματα, πράγμα που τις οδήγησε
στην υπογραφή δανειακών συμβάσεων από το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Επίσης, η αύξηση
της ανεργίας, του ΑΕΠ και του πληθωρισμού αφορούν επιπρόσθετες επιπτώσεις της
οικονομικής ύφεσης. Ως επί το πλείστον τα νοικοκυριά βιώνουν δραματικές
καταστάσεις, καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα νέα μέτρα που επιβάλει κάθε
κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να εκφράζουν την πλήρη αγανάκτηση και την αρνητική
θέση απέναντι στις κινήσεις των χωρών (Μνημόνια).
Πέρα από τα παραπάνω σε άσχημη θέση βρίσκονται και τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, τα οποία φαίνεται να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ρευστότητας. Η μεγάλη
διαθεσιμότητα και η σύναψη στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, πριν την
κρίση είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υπέρογκων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Επίσης, η τεράστια άνοδος του πετρελαίου ενόψει της κρίσης δημιούργησε
επιπρόσθετο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Εξαιτίας αυτής της αύξησης, οι τιμές των
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προϊόντων αντί να μειώνονται αυξάνονται, κι έτσι ο μέσος καταναλωτής βρίσκεται
έρμαιο των δυσβάσταχτων οικονομικών εξελίξεων (Ζόνζηλος, Νικόλαος Γ., 2010).
3.5.1

Η κρίση του δημοσίου χρέους

Η διεθνής οικονομική ύφεση που ξέσπασε μεταξύ των άλλων το 2008
αντιμετωπίστηκε σε πρώτη φάση μέσω της συμβολής των κρατικών χορηγήσεων
ρευστότητας και κεφαλαίου. Ωστόσο με το πέρασμα των χρόνων η οικονομική
σταθεροποίηση και διάρκεια της κρίσης έπληξε τόσο την ελληνική οικονομία όσο και
τα περιφερειακά ευρωπαϊκά κράτη (Ζόνζηλος, Νικόλαος Γ., 2010). Οι επιπτώσεις
αφορούσαν τα δημόσια έσοδά τους, τα οποία κατέρρευσαν εξαιτίας της ύφεσης και οι
δημόσιες δαπάνες μεγιστοποιήθηκαν στο έπακρο προκειμένου να διασώσουν τους
χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και να μεγιστοποιήσουν τη ενδεχόμενη ζήτηση. Σε
γενικές γραμμές η οικονομική κρίση επεκτάθηκε σε πολλές χώρες της ευρωζώνης και
οδήγησε πολλές από αυτές να έρθουν αντιμέτωπες με αυτό που καλείται ως “κρίση
του δημόσιου χρέους” (Χαρδουβέλης, Γκίκας 2011).
Σύμφωνα με τους παράγοντες που συνέβαλαν στην κρίση των αγορών
προκύπτει ότι η σχετική συρρίκνωση μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προϋποθέτει τον τρόπο αντιμετώπισης του δημοσίου χρέους.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το αίσθημα λιτότητας οδήγησε το δημόσιο χρέος σε
τεράστια άνοδο κατά 130-140% του ΑΕΠ. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται με το ότι οι
τιμές των κρατικών ομολόγων κάθε χώρας δεν αναμενόταν ότι θα επανέλθουν
σημαντικά κατά τα επόμενα χρονικά διαστήματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε
πολλές χώρες να μεγιστοποιείται ο κίνδυνος χρεοκοπίας, κυρίως σε περιπτώσεις όπου
οι αγορές εκτιμούν ότι το πρόβλημα της οικονομίας αφορά την αξιοπιστία και όχι την
έλλειψη ρευστότητας (Mayer, Thomas, 2011).
Όσον αφορά τις χώρες της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, το δημόσιο χρέος
βρίσκεται στη χειρότερη δημοσιονομική θέση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πολλών
οικονομολόγων, ως ποσοστό αγγίζει το 14% του συνόλου των ανάλογων
χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων (Collignon, Stefan, 2011). Με ανάλογο τρόπο, έχει
υπολογιστεί ότι σε γενικές γραμμές μία πτώση κατά 50% των ανάλογων
χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων δεν θα καταφέρει να οδηγήσει σε μείωση άνω του
10% ως προς το δημόσιο χρέος (Χαρδουβέλης, Γκίκας 2011).

49

Ως επί τω πλείστον μία σχετική πτώση μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα από
το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα σε συνεργασία με την ΕΚΤ. Αν
προχωρήσουμε στην ελληνική κρίση του δημοσίου χρέους, παρατηρούμε ότι έχουν
δημιουργηθεί αμφιβολίες ως προς τη βιωσιμότητα των σύγχρονων μεθόδων της
Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης (Collignon, Stefan, 2011).

3.5.2

Η κρίση των αγορών στην Ευρώπη

Προχωρώντας προς την κρίση των αγορών στην ευρύτερη περιοχή της
Ευρώπης, διακρίνουμε ότι παρουσιάστηκε την περίοδο που τα οικονομικά
προβλήματα κάθε χώρας που ανήκει στην ΕΕ σχετίζονταν με τη νομισματική ένωση
η οποία πλέον δεν βασιζόταν σε καίρια δημοσιονομικά θεμέλια. Ακολούθησε λοιπόν
μία σειρά χρόνων όπου η ανησυχία για την εξέλιξη των αγορών στην Ευρωζώνη ήταν
σε τεντωμένο σκοινί. Η ανησυχία αυτή προερχόταν κυρίως από το βαθύτερο αίσθημα
αμφιβολίας ως προς την επάρκεια των ήδη δημοσιονομικών κανόνων, οι οποίοι
συντελούσαν ως προς την συγκρότηση και την λειτουργικότητα της ΕΕ.
Η κρίση των αγορών που ξέσπασε στην Ευρωζώνη, οδήγησε στην
διαμόρφωση κάποιων ερωτημάτων, ως προς το αν θα πρέπει να διαλυθεί η όχι η
Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα ακολουθήσει μία διακυβερνητική συνεργασία ή θα λάβει
έναν διαφορετικό χαρακτήρα ως προς τα ζητήματα οικονομικής πολιτικής. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις πολλών χωρών που ανήκουν στην ΕΕ, υποστηρίχθηκε ότι η ένωση
καλό θα είναι να μην διαλυθεί και να παραμείνει πιστή στο έργο της. Γι’ αυτό το λόγο
από την περίοδο που έχει αισθητή η κρίση στην Ευρωζώνη, διακρίναμε μία χαλαρή
στάση των περισσότερων Ευρωπαϊκών πολιτικών ηγεσιών προς τις οικονομικές
διακυμάνσεις (Χαρδουβέλης, Γκίκας, 2011).
Σχετικά με όλα τα παραπάνω αυτό που αξίζει να καταγραφεί είναι ότι
σύμφωνα με τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης δεν ενδείκνυται να προχωρήσουν στην
διάλυση της ΕΕ, καθώς τα αποτελέσματα θα ήταν ιδιαίτερα δραματικά εξαιτίας του
υψηλού κόστους του εξωτερικού εμπορίου, της χρηματοδότησης, των πολιτικών
προοπτικών και κατ’ επέκταση της ευημερίας ολόκληρης της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν,
προχώρησαν στην επεξεργασία μίας σειράς σχεδίων επίλυσης των προβλημάτων που
είχαν ξεσπάσει. Ειδικότερα προχώρησαν στην ενδυνάμωση της εποπτείας του
οικονομικού τομέα, της διαδικασίας συνδεσιμότητας με την εναρμόνιση των εθνικών
πολιτικών ως προς τη δημοσιονομική πολική και την μεγιστοποίηση του
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ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την εξασφάλιση της κοινής νομισματικής
πολιτικής (Mayer, Thomas, 2011).

Έχοντας καταλήξει στο ότι πρέπει να παραμείνει ως έχει η ΕΕ, την περίοδο
του 2010, οι ηγέτες των κρατών – μελών της προχώρησαν σε διαπραγματεύσεις ως
προς την διακυβερνητική τους συνεργασία. Την ίδια χρονική περίοδο στη Σύνοδο
Κορυφής του Δεκεμβρίου του 2010, μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε κυρίως στους
μηχανισμούς συρρίκνωσης του δημοσίου χρέους, στον αναλυτικό έλεγχο του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κάθε κράτους και την αρχή της «αντίστροφης
ψηφοφορίας». Στη πορεία με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, προχώρησαν σε κοινή
απόφαση ως προς τη σύσταση ενός μόνιμου ταμείου διάσωσης των χωρών, κάτω από
προκαθορισμένες προϋποθέσεις (Collignon, Stefan, 2011).
Ένα χρόνο αργότερα, και συγκεκριμένα το 2011 οι επικεφαλείς κάθε κράτους
- μέλους επέκτειναν τον συντονισμό των πολιτικών. Σύμφωνα με τους γνωστούς
χρηματοδότες της Ευρωζώνης, που θεωρούνται η Γερμανία και η Γαλλία, μέσω της
μεγέθυνσης του EFSF και το βαθμό ευελιξίας του προκειμένου να εξαλειφθούν
κρίσεις

χρέους,

θεώρησαν

απαραίτητη

την

σύσταση

ενός

Συμφώνου

Ανταγωνιστικότητας για τις χώρες της Ευρωζώνης. Το συγκεκριμένο Σύμφωνο
επρόκειτο να περιλαμβάνει σχετικούς περιορισμούς ως προς την πολιτική των μισθών
και των εισοδημάτων, το ασφαλιστικό πλαίσιο και την φορολογική οργάνωση.
Ωστόσο κρίθηκε σχετικά δύσκολο να προσδιοριστεί με κάθε λεπτομέρεια η τελική
κατάληξη των παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων (Mayer, Thomas, 2011).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

4.1 Η ελληνική ασφαλιστική αγορά
Οι ασφάλειες στην ελληνική κοινωνία, όπως ήδη έχουμε αναφέρει παραπάνω
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς αποτελούν την βασική προϋπόθεση και
ταυτόχρονα έναν από τους συντελεστές της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπρόσθετα,
παρατηρείται ότι διευκολύνουν τις κυβερνητικές πολιτικές, ως προς την
ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών ασφαλιστικών σχημάτων, κατακτώντας κυρίαρχη
θέση στις προτεραιότητες της πολιτικής. Οι ασφαλιστές οφείλουν να ωθήσουν την
ευρύτερη κοινωνία, προς την ιδιωτική ευθύνη και κατ’ επέκταση την κοινωνική
ευθύνη (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Οι πιο σημαντικές και αξιόλογες οικονομικές λειτουργίες των ασφαλειών, που
θεωρούνται η μεταφορά και ανάληψη του κινδύνου, αλλά και η διαχείριση
κεφαλαίων. Τόσο στις ώριμες όσο και στις λιγότερο αναπτυγμένες αγορές κρίνεται
επείγουσα η ανάγκη για τους παραδοσιακούς ασφαλιστές, να επαναπροσδιορίσουν τη
θέση τους και τη στρατηγική τους. Οι ασφαλιστές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην
αποτελεσματικότητα και στη δημιουργία πλεονεκτημάτων κλίμακας ή να ψάξουν για
νέους τρόπους για να προσθέσουν αξία σ’ αυτά που ήδη προσφέρουν στους πελάτες
τους, όσο ο τεράστιος ανταγωνισμός και η υπερπροσφορά θα περιορίζουν ακόμα
περισσότερο τα περιθώρια κέρδους (Βιολάκης Ν., κ.α., 2012).
Σε μία έρευνα που έγινε σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΑΕΕ
(1200 άτομα, 800 ασφαλισμένοι και 400 συνταξιούχοι), από την εταιρεία MARC ΑΕ,
για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ μόλις το 13,4%
των επαγγελματιών και βιοτεχνών έχει συμβόλαιο με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία
για συμπληρωματική σύνταξη. Από την έρευνα προκύπτει ακόμη ότι μόνο 2 στους 10
συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, δηλώνουν ότι η σύνταξη επαρκεί για τη κάλυψη των
αναγκών όλου του μήνα ενώ για τη μεγάλη πλειοψηφία (75 %) η σύνταξη αποτελεί
τη μοναδική πηγή εισοδήματος.
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Ταυτόχρονα, ένας στους τέσσερις ασφαλισμένους έχει σταματήσει να
καταβάλλει εισφορές στο ταμείο ενώ οι μισοί ασφαλισμένοι εκτιμούν ότι δεν θα είναι
σε θέση να καταβάλλουν τις εισφορές τους για το επόμενο διάστημα έως το τέλος του
2013.Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν μεταξύ άλλων από πανελλαδική έρευνα
που παρουσιάστηκε χτες σε ημερίδα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών - Εμπόρων για το ασφαλιστικό των μικρομεσαίων.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα (πραγματοποιήθηκε από την εταιρία
MARC σε δείγμα 800 ασφαλισμένων και 400 συνταξιούχων του ΟΑΕΕ) (Βιολάκης
Ν., κ.α., 2012):
♦ Σχεδόν οι 9 στους 10 ασφαλισμένους του ταμείου (86,5%) θεωρούν
επισφαλή τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα στον ΟΑΕΕ, ενώ οι 8
στους 10 (78,3%) αγωνιούν τόσο για το ύψος της μελλοντικής
σύνταξης, όσο και για τη παροχή περίθαλψης. Το ίδιο ποσοστό (90
%) δεν θεωρούν ικανοποιητικές τις παροχές και τις συντάξεις του
ΟΑΕΕ, σε σχέση με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που
έχουν καταβάλλει.
♦ Πάνω από 1 στους 4 ερωτηθέντες (26,9%) έχει πλέον σταματήσει να
καταβάλλει εισφορές στο ταμείο και 4 στους 10 (38,6%) δηλώνουν
ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν αν η εισφορά ήταν έως 300 ευρώ το
δίμηνο.
Από την πλευρά των συνταξιούχων τα ευρήματα περιλαμβάνουν τα εξής:
♦ Οι 7 στους 10 συνταξιούχους (68,2%) εκδηλώνουν ανασφάλεια,
τόσο για το ύψος της παρεχόμενης σύνταξης, όσο και για το επίπεδο
της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.
♦ Για το 74,5% των συνταξιούχων του δείγματος, η σύνταξη αποτελεί
τη μοναδική πηγή εισοδήματος. Σχεδόν το σύνολο (95,8%), δεν
διαθέτει σύνταξη από ιδιωτική ασφάλιση.
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4.2 Ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες
Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην
ελληνική επικράτεια παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδας, 2011):
Πίνακας 4.2.1: Ασφαλιστικές Εταιρείες στην Ελλάδα
AIG EUROPE LIMITED
ALLΙΑΝΖ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

ARΑG ALLGEMEINE
R.S.VERSICHERUNGS.
ATRADIUS CREDIT INSURANCE
N.V.

IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LIFE
Α.Ε.Γ.Α.
IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ
A.E.A. ZΩΗΣ
LΑ VΙΕ ΑΝΩΝ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΓΕΙΑΣ
MARFIN ΖΩΗΣ Α.Α.Ε.

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ

METLIFE ALICO Α.Ε.Α.
ΖΩΗΣ

CREDIT AGRICOLE INSURANCE
Α.Ε.Γ.Α.

MONDIAL ASSISTANCE
EUROPE NV

CREDIT AGRICOLE LIFE
INSURANCE S.A.
DΑS ΗΕLLΑS
ΑΝ.ΑΣΦ.ΕΤ.ΓΕΝ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ
ERGO ΑΝΩΝΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ
EULER HERMES EMPORIKI AAE
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε.
EURO INSURANCES LTD

MΑLΑΥΑΝ ΙΝSURΑΝCΕ
CΟ.LΤD
MΑΡFRΕ ΑSΙSΤΕΝCΙΑ
CΟ.ΙΝΤΕRΝ.DΕ SΕGUR.SΑ
MΙΤSUΙ ΜΑRΙΝΕ & FΙRΕ
ΙΝS.CΟ.(ΕURΟΡΕ) LΤD
NP INSURANCE-ΝΕΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
PRIME INSURANCE
COMPANY LIMITED
PΕRSΟΝΑL ΙΝSURΑΝCΕ
Α.Ε.Γ.Α.

EUROLIFE ERB Α.Ε.Α. ΖΩΗΣ

RΟΥΑL - SUΝ ΑLLΙΑΝCΕ
ΙΝSURΑΝCΕ ΡLC
SOGECAP S.A.

EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α.
EURΟΡ ΑSSΙSΤΑΝCΕ

TOKIO ΜΑRΙΝΕ EURORE
INSURANCE LIMITED

EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
GENWORTH FINANCIALFINANCIAL INS.CO LTD

Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ.
ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
Η ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΩΝ.ΕΛΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΙΜΠΕΡΙΟ ΛΑΙΦ Α.Ε.Α.Ε.
ΖΩΗΣ
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝ.
ΑΣΦΑΛ.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ
ΕΛΛ.ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ
ΑΕ
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ
ΕΛΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦ.ΖΗΜΙΩΝ
Α.Ε
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ
Α.E.Γ.Α. ΥΓΕΙΑΣ-ΒΟΗ
ΚΥΠΡΟΥ ΑΣΦ.ΥΠ.ΕΛ.ΤΗΣ
Γ/ΚΕΣ Α.ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ (ΥΠΟΚ.
EUROLIFE LIMITED)
ΛΑΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝ.ΕΛΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝ.ΑΣΦΑΛ.
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
Α.Ε.Ε.Γ.Α.-ΑΣΦ.ΜΙΝΕΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.Γ.Α.
IΝΤΕR ΡΑRΤΝΕR
ΑSSΙSΤΑΝCΕ
IΝΤΕRLΙFΕ Α.Α.Ε.Γ.Α.
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GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α. Ε. Α. Ε.
GΕΝΕRΑLΙ HΕLLΑS Α.Α.Ε.

ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Ε.
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΣΥΝ. Π. Ε.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ
ΑΝΩΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, (2011), Ετήσια Έκθεση

HDI - GERLING INDUSTRIE
VERSICHERUNG AG
I N G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝ. ΑΣΦ.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΛΛΟΥΔ΄Σ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
IΝCΗCΑΡΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΑΝ.ΕΤ.ΑΣΦ.ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

4.3 Τα μεγέθη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς
Προχωρώντας στην ανάλυση των βασικότερων μεγεθών, παρατηρούμε ότι
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κλάδου, από τις 69 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι
οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2011, οι 45 αφορούσαν μόνο στις
ασφαλίσεις ζημιών, οι 13 σε ασφαλίσεις ζωής και 11 σε μικτές ασφαλίσεις. Ως προς
το καθεστώς εγκατάστασης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε 46
Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες, 20 Υποκαταστήματα αλλοδαπών Ασφαλιστικών
επιχειρήσεων και 3 Πανελλαδικούς αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς (Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Διάγραμμα 4.3.1: Πλήθος ασφαλιστικών επιχειρήσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

11

13
ΖΩΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ
ΜΙΚΤΕΣ

45

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, (2011), Ετήσια Έκθεση

Πίνακας 4.3.1: Πλήθος ασφαλιστικών επιχειρήσεων
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ΖΩΗΣ

ΖΗΜΙΩΝ

ΜΙΚΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
2011

ΣΥΝΟΛΟ
2010

Ανώνυμες
ασφαλιστικές
Επιχειρήσεις

10

25

11

46

50

Υποκαταστήματα
Αλλοδαπών
Ασφαλιστικών
επιχειρήσεων

3

17

0

20

20

0

3

0

3

3

13

45

11

69

73

Αλληλασφαλιστικοί
συνεταιρισμοί
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, (2011), Ετήσια Έκθεση

Τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλιστικές εργασίες (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
και δικαιώματα συμβολαίων) έφτασαν τα 5 δις ευρώ, μειωμένα κατά 6,5% σε σχέση
με το 2010. Η πτώση της παραγωγής ασφαλίστρων ήταν παρόμοια με τη μεταβολή
του Α.Ε.Π. σε σχέση με το 2010. Η μεταβολή της παραγωγής ασφαλίστρων ήταν
παρόμοια με τη μεταβολή του ΑΕΠ (-6,1%). Αυτό είχε συνέπεια τη σταθεροποίηση
του ποσοστού συμμετοχής της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία στο
2,39% του ΑΕΠ. Από αυτά, τα 2,8 δις ευρώ αφορούσαν στις ασφαλίσεις κατά ζημιών
(56,5% του συνόλου), ενώ τα 2,2 δις ευρώ στις ασφαλίσεις ζωής (43,5%) (Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Διάγραμμα 4.3.2: Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΡΩΝ

44%

ΖΩΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ

56%

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, (2011), Ετήσια Έκθεση
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Όσον αφορά το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
μειώθηκε στα 14,7 δις ευρώ από τα 15,7 δις ευρώ του 2010. Οι επενδύσεις
συρρικνώθηκαν επίσης, από 11,3 δις ευρώ στα 10,4 δις ευρώ. Οι ασφαλιστικές
προβλέψεις ακολούθησαν την τάση των υπολοίπων στοιχείων και έφτασαν τα 12,2
δις ευρώ, από 12,5 δις ευρώ το 2010. Εν κατακλείδι, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
κατέγραψαν ζημίες προ φόρων ύψους 798,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος
υπολογισμός μετά τη φορολογία κατέληξε σε 898,9 εκατ. ευρώ ζημία. Αντιθέτως, τα
κέρδη πριν τη φορολογία το 2010 ήταν 101,1 εκατ. ευρώ ενώ οι ζημίες μετά φόρων
10,2 εκατ. ευρώ (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις από πρωτασφαλιστικές εργασίες έφτασαν τα
3,1 δις ευρώ και παρουσίασαν άνοδο κατά 6,6% σε σχέση με το 2010. Από αυτές 1,1
δις ευρώ κατευθύνθηκαν σε αποζημιώσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών (36,4% του
συνόλου των αποζημιώσεων) και 2,0 δις ευρώ σε αποζημιώσεις ασφαλίσεων Ζωής
(63,6% του συνόλου). Σημαντική συρρίκνωση κατέγραψαν οι αποζημιώσεις
ασφαλίσεων Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, οι οποίες μειώθηκαν κατά 20%,
ενώ αντίθετα οι αποζημιώσεις των ασφαλίσεων ζωής μεγιστοποιήθηκαν κατά 18,2%
έναντι του 2010 (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Διάγραμμα 4.3.3: Κατανομή Αποζημιώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΖΗΜΙΩΝ
ΖΩΗΣ

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, (2011), Ετήσια Έκθεση

Ωστόσο, το ασφαλιστικό σύστημα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου
οικονομικού και κοινωνικού συστήματος. Εφόσον η δημόσια ασφάλιση και τα
ασφαλιστικά ταμεία έρχονται αντιμέτωπα με τεράστια προβλήματα και με δεδομένη
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την γενικότερη αγωνία των πολιτών της ελληνικής κοινωνίας, ως προς το
συνταξιοδοτικό τους μέλλον, είναι αναμενόμενη η στροφή των ασφαλισμένων στην
ιδιωτική ασφάλιση. Η διείσδυση των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που
προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρίες παραμένει σε σταθερά επίπεδα στην Ελλάδα.
Αναλυτικότερα, το 2012 η αγορά εμφάνισε υψηλές απώλειες µε την συνολική
εκτιμώμενη παραγωγή ασφαλίστρων να υποχωρεί κατά 10,7% περίπου. Η συνολική
παραγωγή φαίνεται να διαµορφώνεται περίπου στα 4,3 δις ευρώ έναντι 4,8 δις ευρώ
το 2011. Συνολικά ο κλάδος ζωής σημείωσε πτώση -9,4% και ο κλάδος ζηµιών 11,8% (-14,0% τα αυτοκίνητα και -9,3% οι λοιποί κλάδοι). Η συνολική ασφαλιστική
παραγωγή

στην

Ελλάδα,

παρουσιάζεται

στον

ακόλουθο

πίνακα

(Ένωση

Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Πίνακας 4.3.2: Ασφαλιστική Παραγωγή στην Ελλάδα

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, (2011), Ετήσια Έκθεση

Αναλυτικότερα, η ασφαλιστική διείσδυση στην Ελλάδα παραμένει στάσιμη
από το 2009 σε περίπου 2,3% του ΑΕΠ, δηλαδή στο 1/3 του Ευρωπαϊκού μέσου
όρου, τοποθετώντας την Ελλάδα στην 30η θέση µεταξύ 33 χωρών. Επιπρόσθετα, η
ελληνική κοινωνία δεν δείχνει να εμπιστεύεται και τόσο πολύ, εν συγκρίσει µε τους
υπόλοιπους Ευρωπαίους, την ιδιωτική ασφάλιση. Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες είναι,
σύµφωνα µε τις πλέον επίσηµες ευρωπαϊκές στατιστικές, οι πιο δυσαρεστηµένοι
πολίτες της Ευρώπης σε ότι αφορά στην υγειονοµική τους περίθαλψη, γεγονός που
ενισχύει τις προοπτικές προγραμμάτων αποταµίευσης και συµπληρωµατικής
κοινωνικής ασφάλισης (Γαλιάτσος Κώστας, 2013).
Ωστόσο, η ανάπτυξη της αγοράς στο συγκεκριµένο τομέα επιβαρύνεται από
διαρθρωτικά προβλήματα και γίνεται εμφανές πως απαιτούνται περισσότερο
αποφασιστικές κινήσεις από το κράτος (νομοθεσία για ενίσχυση ασφαλιστικής
ανάγκης, εποπτεία για εδραίωση εµπιστοσύνης). Στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά
έχει εκτιμηθεί ότι θα καταγραφεί µέσα στην επόμενη διετία συγκέντρωση, όμοια µε
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αυτή του τραπεζικού κλάδου, καθώς ο αριθµός των 67 ασφαλιστικών εταιρειών είναι
εξαιρετικά υψηλός για µία αγορά που συρρικνώνεται µε ετησιοποιηµένους ρυθμούς
της τάξης του 10% κατά την τελευταία διετία.
Kαθοριστικοί παράγοντες που θα διαμορφώσουν την εικόνα της ασφαλιστικής
αγοράς είναι σαφώς η ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η
σταδιακή εφαρμογή των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων των Solvency II από την
1/1/2014 έχοντας κάνει δεκτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εισήγηση της EIOPA
(Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών Ταµείων) και της
INSURANCE EUROPE (Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών) για
παράταση της εφαρµογής των Solvency II.
Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά, χρειάστηκε κατά το 2012 περίπου € 2 δις για
να καλύψει τα αποθεματικά της και τα εποπτικά της κεφάλαια. Πλέον, έχει γίνει
αντιληπτό πως προέχει η κεφαλαιακή ενδυνάμωση των ασφαλιστικών εταιρειών από
την κερδοφορία τους. Ωστόσο, υπό τις παρούσες συνθήκες πολλές εταιρείες θα
δυσκολευτούν εξαιρετικά να βρουν τα αναγκαία κεφάλαια, γι' αυτό τηρεί στάση
αναμονής. Ωστόσο, εάν µέχρι τα µέσα Ιουνίου του 2013, υπάρξουν εταιρείες που δεν
καταφέρνουν να έχουν τα επαρκή ίδια κεφάλαια (αποθεματικά και εποπτικά) τότε
σύµφωνα µε εκτιμήσεις της αγοράς θα υπάρξουν εξελίξεις (Γαλιάτσος Κώστας,
2013).

4.4

Η ιδιωτική ασφάλιση στην Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, η οποία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο με

μερίδιο αγοράς 37%, αντιπαρήλθε με επιτυχία την υφιστάμενη οικονομική κρίση. Οι
33 χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων (Insurance
Europe) σημείωσαν αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων κατά 2,5% (σε σταθερές
συναλλαγματικές ισοτιμίες) το 2010, μετά την αύξηση κατά 3,1% του 2009. Οι
ασφαλίσεις ζωής, μετά τη τεράστια μείωση που κατέγραψαν το 2008 εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης, παρουσίασαν άνοδο κατά 4,6% το 2009 και 2,5% το 2010, όπου
και έφτασαν στα 676 δις ευρώ παραγωγής ασφαλίστρων (Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Όσον αφορά την παραγωγή ασφαλίσεων κατά ζημιών, μετά την άνοδο κατά
0,5% που καταγράφηκε το 2009, τα ασφάλιστρα το 2010 αυξήθηκαν κατά 2%,
φτάνοντας τα 426 δις ευρώ. Ο αριθμός των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων στις 33
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χώρες – μέλη της Insurance Europe, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010 (όπου είναι τα
πιο πρόσφατα στοιχεία) έφθασε στις 5.350, αυξημένος κατά 8% σε σχέση με το 2009,
αντιστρέφοντας την πορεία μείωσης των τελευταίων ετών.
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων των 33 χωρών – μελών της ΕΕ έφθασε
τα 1.104,2 δις ευρώ το 2010, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 4,2% σε τρέχουσες
ισοτιμίες έναντι του 2009, Η παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής ανήλθε στα 676,1 δις
ευρώ το 2010, αυξημένη κατά 2,5% σε σταθερές ισοτιμίες και η παραγωγή
ασφαλίστρων κατά ζημιών ανήλθε στα 428,2 δις ευρώ το 2010, αυξημένη κατά 2,7%
αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα ήταν η συμμετοχή των ασφαλίσεων ζωής στο σύνολο της
παραγωγής ασφαλίστρων των 33 χωρών – μελών της ΕΕ έφθασε το 2010 στο 61,2%
και παρέμεινε σταθερή σε αντίθεση με το 2009 (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδας, 2011).
Διάγραμμα 4.4.1: Κατανομή ασφαλίστρων
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΖΗΜΙΩΝ
ΖΩΗΣ

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, (2011), Ετήσια Έκθεση

Ωστόσο, σε μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιοποίησε η Ένωση των
Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Εταιρειών (Insurance Europe) αποδεικνύει τον ζωτικό
επενδυτικό ρόλο του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Με επενδύσεις 8,5 δις. ευρώ, η ασφαλιστική βιομηχανία, είναι ο μεγαλύτερος
θεσμικός επενδυτής. Η μελέτη που παρουσίασε, ότι η ασφαλιστική βιομηχανία σαν
μακροπρόθεσμος επενδυτής μπορεί να συμβάλλει με 4-5 δις. ευρώ στο
χρηματοδοτικό κενό που εμφανίζει η ευρωπαϊκή οικονομία τη στιγμή οι τράπεζες
βιώνουν δραματικές καταστάσεις.
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Με επενδύσεις που φτάνουν τα €8,5 τρις το 2012, ο ρόλος της ασφαλιστικής
βιομηχανίας στην κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος των €4-5 τρις
αναδεικνύεται ζωτικής σημασίας. Σύμφωνα με έκθεση της Insurance Europe και της
εταιρείας Συμβούλων Oliver Wyman, οι ασφαλιστές μπορούν να προσφέρουν
μακροπρόθεσμη, σταθερή χρηματοδότηση στις κυβερνήσεις και στις επιχειρήσεις,
αντίστοιχη με τη μακροπρόθεσμη διάρκεια των υποχρεώσεών τους, χωρίς να θέσουν
σε κίνδυνο τη ρευστότητά τους, σε αντίθεση με τις τράπεζες που, με τους νέους
κανόνες τραπεζικής, αναγκάζονται να μειώσουν τα επίπεδα του κακού συνδυασμού
ωριμότητας και του κινδύνου ρευστότητας, που ήταν κοινά πριν από την κρίση
(Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Η ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών για το
2011 (που ανήλθαν σε €7,7 τρις συνολικά) δείχνει ότι η ασφαλιστική βιομηχανία
κατέχει πάνω από το ήμισυ των συνολικών επενδύσεων στην Ευρώπη. Σχεδόν το
60% των επενδύσεών της είναι σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται και καλυμμένες ομολογίες.
Αναλυτικά, το 2011 η ασφαλιστική βιομηχανία κατείχε το:
♦ 24% του ευρωπαϊκού χρέους.
♦ 21% των συνολικών εταιρικών ομολόγων
♦ 18% των συνολικών ευρωπαϊκών δημόσιων κεφαλαίων.
♦ 11% των τραπεζικών χρεών σε όλη τη ζώνη του ευρώ.

4.5

Νέες προκλήσεις για την ασφαλιστική αγορά
Η ιδιωτική ασφάλιση θεωρείται ο θεσμός που συντελεί κατά βάση στη

διατήρηση

συνθηκών

σταθερότητας

και

συνέχειας

στις

επαγγελματικές,

επιχειρηματικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς αποτελεί ένα προστατευτικό
κάλυμμα απέναντι σε κινδύνους, ζημιές και απώλειες. Επιπλέον θεωρείται ως ο
θεσμός που αποκαθιστά πολύτιμους πόρους και κατ’ επέκταση δημιουργεί
αποταμιευτικά κεφάλαια, ως προς τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων. Η
ιδιωτική ασφάλιση γενικότερα, υποστηρίζει και ενθαρρύνει την επιχειρηματική
δράση, μέσα σε ένα περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο ρευστό και πολυδιάστατο
(Γαλιάτσος Κώστας, 2013).
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, που συνδέονται με τον κλάδο, αποκτούν ακόμη
μεγαλύτερη σημασία στην παρούσα χρονική περίοδο. Ως επί τω πλείστον, την
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τελευταία περίοδο η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις της χειρότερης
οικονομικής κρίσης στη σύγχρονη ιστορία της. Η ύφεση και η έλλειψη ρευστότητας,
οδήγησαν σε συνθήκες οριακά βιώσιμες στο σύνολο της αγοράς. Βασικές κοινωνικές
παροχές, όπως η σύνταξη και η υγειονομική περίθαλψη πλέον είναι υπό
αμφισβήτηση. Η ανασφάλεια, ο φόβος και η αβεβαιότητα για το μέλλον έχουν μπει
οριστικά στη ζωή των πολιτών (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Εξαιτίας αυτών των συνθηκών, ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης έχει τη
δυνατότητα να λειτουργήσει σταθεροποιητικά και παράλληλα να αξιοποιήσει τις νέες
ευκαιρίες που προκύπτουν. Παρόλα ταύτα, η ελληνική αγορά συνεχίζει να υστερεί
σημαντικά σε μέγεθος και ανάπτυξη, εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες. Είναι γεγονός, ότι η ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον μέχρι τώρα,
χαρακτηρίζεται από έλλειψη ασφαλιστικής κουλτούρας και συνείδησης. Σε αντίθεση
με άλλες χώρες, η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα της ιδιωτικής ασφάλισης ήταν
αντιληπτή μόνο σε περιορισμένο βαθμό (Γαλιάτσος Κώστας, 2013).
Επιπρόσθετα μπορούμε να πούμε σήμερα, υπάρχουν όχι μόνο τα περιθώρια
αλλά και οι ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι αλλαγές που συνέβησαν την τελευταία περίοδο,
με κυριότερες τις περικοπές στις συντάξεις και στις ιατροφαρμακευτικές παροχές,
αναδεικνύουν το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε θέματα υγείας αλλά και
αποταμίευσης. Η σταδιακή συρρίκνωση της προστασίας του πληθυσμού από το
κράτος στους τομείς των συντάξεων, της υγείας και της απασχόλησης, είναι μια τάση
που γίνεται όλο και πιο εμφανής στις ανεπτυγμένες χώρες (Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδας, 2011).
Η μεταφορά ενός μέρους του κινδύνου στους ίδιους τους πολίτες, είναι κάτι
που ήδη τείνει να γίνει συνείδηση. Είναι γνωστό ότι η δημόσια ασφάλιση θα είναι
όλο και λιγότερο επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες τους. Παρά το περιορισμένο
διαθέσιμο εισόδημά τους, καλό θα είναι να στραφούν σε προϊόντα της αγοράς,
προκειμένου να διασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα μετά τη συνταξιοδότησή
τους, για να διασφαλίσουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας (Βιολάκης Ν., κ.α., 2012).
Η τεράστια πρόκληση, επομένως, για την αγορά είναι να προχωρήσει σε
ανάπτυξη και να προσφέρει στους καταναλωτές ποιοτικές και προσιτές επιλογές και
λύσεις, που θα ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες αλλά και στις οικονομικές
τους δυνατότητες. Κατά κύριο λόγο καλείται να πείσει το κοινό ότι διαθέτει, όχι μόνο
τα κατάλληλα προϊόντα, αλλά και την απαραίτητη αξιοπιστία και φερεγγυότητα,

62

προκειμένου να λειτουργεί ως αντίβαρο στην αγωνία που αισθάνεται ο σύγχρονος
Έλληνας καταναλωτής.
Τα τελευταία χρόνια, η αναβάθμιση του πλαισίου εποπτείας, διαμορφώνει
καλύτερες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της εικόνας της αγοράς. Ωστόσο, οι
προκλήσεις δεν περιορίζονται στον κλάδο της υγείας και της σύνταξης. Στη σημερινή
εποχή, βρίσκεται σε εξέλιξη μια κρίσιμη προσπάθεια αναδιάρθρωσης της
παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. Η εν λόγω προσπάθεια, θα πρέπει να
βασιστεί στην κινητοποίηση νέων παραγωγικών επενδύσεων, στην ενίσχυση των
εξαγωγών, στην ανάδειξη νέων εξωστρεφών τομέων με υψηλή προστιθέμενη αξία.
Ως προς αυτό το πλαίσιο, καλό είναι επίσης να κινητοποιηθεί η ασφαλιστική
αγορά, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, ικανών να προσφέρουν στις
επιχειρήσεις τη στήριξη που χρειάζονται. Η ναυτιλία, ο τουρισμός, η πράσινη
οικονομία κτλ, θεωρούνται οι τομείς στους οποίους υπάρχουν και θα υπάρξουν στα
επόμενα χρόνια σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, για να αξιοποιηθούν
αυτά τα περιθώρια, κρίνεται σημαντικό να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί η σχέση
μεταξύ της ασφαλιστικής αγοράς και του επιχειρηματικού κόσμου και να υπάρξει
ενεργοποίηση και από την πλευρά των φορέων εκπροσώπησης (Βιολάκης Ν., κ.α.,
2012).
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ΕΡΕΥΝΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Φύλο:
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Θήλυ

28

40,6

40,6

40,6

Άρρεν

41

59,4

59,4

100,0

Total

69

100,0

100,0

2.
Frequency

Ηλικία
Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

16 έως 26

27

39,1

39,1

39,1

27 έως 37

41

59,4

59,4

98,6

38 έως 48

1

1,4

1,4

100,0

69

100,0

100,0

Total

64

Μορφωτικό επίπεδο

4.

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (Γυμνάσιο,

9

13,0

13,0

13,0

17

24,6

24,6

37,7

1

1,4

1,4

39,1

42

60,9

60,9

100,0

69

100,0

100,0

Λύκειο)
Μεταπτυχιακό
Valid

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Πτυχίο Πανεπιστημίου /
Τ.Ε.Ι
Total

3.

Οικογενειακή κατάσταση:

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Άγαμος/η
Valid

Έγγαμος/η
Total

61

88,4

88,4

88,4

8

11,6

11,6

100,0

69

100,0

100,0

5. Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

0,00 – 10.000 €

33

47,8

47,8

47,8

10.001-20.000 €

21

30,4

30,4

78,3

20.001 - 30.000 €

11

15,9

15,9

94,2

30.001 - 40.000 €

4

5,8

5,8

100,0

69

100,0

100,0

Total

65

6. Απασχόληση
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Άλλο

Valid

?

5

7,2

7,2

7,2

Άνεργος

8

11,6

11,6

18,8

Δημόσιος Υπάλληλος

3

4,3

4,3

23,2

Ελεύθερος Επαγγελματίας

7

10,1

10,1

33,3

Ιδιωτικός Υπάλληλος

34

49,3

49,3

82,6

Φοιτητής

12

17,4

17,4

100,0

Total

69

100,0

100,0

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Frequency

1.Γνωρίζετε την ιδιωτική ασφάλιση;
Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

2.

ΝΑΙ

61

88,4

88,4

88,4

ΟΧΙ

8

11,6

11,6

100,0

Total

69

100,0

100,0

Είστε ενημερωμένοι για τις δυνατότητες που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΑΡΚΕΤΑ

27

39,1

39,1

39,1

1

1,4

1,4

40,6

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

25

36,2

36,2

76,8

ΚΑΘΟΛΟΥ

4

5,8

5,8

82,6

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

3

4,3

4,3

87,0

ΠΟΛΥ

9

13,0

13,0

100,0

69

100,0

100,0

ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

Valid

Total

3.

Έχετε συνάψει κάποιο συμβόλαιο με την ιδιωτική ασφάλιση;

66

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

ΝΑΙ

48

69,6

69,6

69,6

ΟΧΙ

21

30,4

30,4

100,0

Total

69

100,0

100,0

4.

Αν ναι, ποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα επιλέξατε;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

16

23,2

23,2

23,2

1

1,4

1,4

24,6

25

36,2

36,2

60,9

4

5,8

5,8

66,7

ΖΩΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ

23

33,3

33,3

100,0

Total

69

100,0

100,0

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Valid

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΖΩΗΣ

5.

Είστε ικανοποιημένος-η από την Ιδιωτική Ασφάλιση;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

11

15,9

15,9

15,9

29

42,0

42,0

58,0

ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

8

11,6

11,6

69,6

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

5

7,2

7,2

76,8

ΚΑΘΟΛΟΥ

2

2,9

2,9

79,7

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

6

8,7

8,7

88,4

ΠΟΛΥ

8

11,6

11,6

100,0

69

100,0

100,0

ΑΡΚΕΤΑ

Valid

Total

67

6.Μελλοντικά θα επιθυμούσατε να καταργηθεί η Ιδιωτική Ασφάλιση; []
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΔΙΑΦΩΝΩ

28

40,6

40,6

40,6

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

12

17,4

17,4

58,0

22

31,9

31,9

89,9

ΣΥΜΦΩΝΩ

6

8,7

8,7

98,6

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

1

1,4

1,4

100,0

69

100,0

100,0

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ/ΟΥΤΕ
Valid

ΣΥΜΦΩΝΩ

Total

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

1.Σε ποια εταιρεία είστε Aσφαλισμένος;

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

36

52,2

52,2

52,2

-

2

2,9

2,9

55,1

anytime by interamerican

1

1,4

1,4

56,5

axa

2

2,9

2,9

59,4

Cigna

1

1,4

1,4

60,9

eurolife

2

2,9

2,9

63,8

Grupama

1

1,4

1,4

65,2

interamerican

3

4,3

4,3

69,6

Interamerican

1

1,4

1,4

71,0

INTERAMERICAN

3

4,3

4,3

75,4

INTERASCO

1

1,4

1,4

76,8

MARFIN

1

1,4

1,4

78,3

Αγροτική Ασφαλιστική

1

1,4

1,4

79,7

εθνικη

1

1,4

1,4

81,2

Εθνικη

1

1,4

1,4

82,6

ΕΘΝΙΚΗ

3

4,3

4,3

87,0

εθνική

1

1,4

1,4

88,4

Εθνική

2

2,9

2,9

91,3

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

3

4,3

4,3

95,7

εθνική ασφαλιστική

1

1,4

1,4

97,1

Valid

68

2.

Για ποιον-ους λόγους δημιουργήσατε Ασφάλεια Υγείας;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

30

43,5

43,5

43,5

καμια

1

1,4

1,4

98,6

Πειραιώς

1

1,4

1,4

100,0

69

100,0

100,0

Total

69

Αδυναμία άμεσης καταβολής
μετρητών σε νοσοκομειακές

5

7,2

7,2

50,7

4

5,8

5,8

56,5

4

5,8

5,8

62,3

9

13,0

13,0

75,4

14

20,3

20,3

95,7

3

4,3

4,3

100,0

69

100,0

100,0

και ιατρικές αμοιβές
Άμεση εξυπηρέτηση από τα
ιδιωτικά νοσοκομεία
Έλλειψη εμπιστοσύνης από
τα δημόσια νοσοκομεία
Έλλειψη υπηρεσιών από τα
κοινωνικά ταμεία
Καλύτερες νοσοκομειακές
παροχές (σύγχρονα
μηχανήματα, καθαρό
περιβάλλον, εξυπηρετικό
προσωπικό )
Κρίση της κοινωνικής
ασφάλισης
Total

V16
Frequency
Missing

System

69

Percent
100,0

3. Ποιο πρόγραμμα Υγείας έχετε επιλέξει;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ασφάλιση εισοδήματος σε
περίπτωση ανικανότητας
Valid

Εξωνοσοκομειακή
περίθαλψη
Επιδοματικές καλύψεις
Πρόγραμμα ασφάλισης
νοσοκομειακών εξόδων

31

44,9

44,9

44,9

3

4,3

4,3

49,3

5

7,2

7,2

56,5

2

2,9

2,9

59,4

28

40,6

40,6

100,0

70

Total

69

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

100,0

100,0

1.Σε ποια εταιρεία είστε Ασφαλισμένος;

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

43

62,3

62,3

62,3

-

2

2,9

2,9

65,2

axa

2

2,9

2,9

68,1

Cigna

1

1,4

1,4

69,6

eurolife

2

2,9

2,9

72,5

Grupama

1

1,4

1,4

73,9

interamerican

4

5,8

5,8

79,7

Interamerican

2

2,9

2,9

82,6

INTERAMERICAN

2

2,9

2,9

85,5

MARFIN

1

1,4

1,4

87,0

Αγροτική

1

1,4

1,4

88,4

Εθνικη

1

1,4

1,4

89,9

ΕΘΝΙΚΗ

2

2,9

2,9

92,8

Εθνική

1

1,4

1,4

94,2

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

2

2,9

2,9

97,1

εθνική ασφαλιστική

1

1,4

1,4

98,6

Πειραιως

1

1,4

1,4

100,0

69

100,0

100,0

Valid

Total

2.

Για ποιους λόγους δημιουργήσατε Ασφάλεια Ζωής;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Απλή προστασία
Αποζημίωση κληρονόμων
Valid

σε περίπτωση θανάτου

35

50,7

50,7

50,7

21

30,4

30,4

81,2

3

4,3

4,3

85,5

2

2,9

2,9

88,4

8

11,6

11,6

100,0

Αποζημίωση σε περίπτωση
ολικής ή μερικής
ανικανότητας
Κάλυψη συνταξιοδοτικού

71

Total

69

3.

100,0

100,0

Ποια ασφάλεια Ζωής έχετε επιλέξει;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

37

53,6

53,6

53,6

Απλή Ασφάλιση

20

29,0

29,0

82,6

Ισόβια Ασφάλιση

9

13,0

13,0

95,7

Μικτή Ασφάλιση

3

4,3

4,3

100,0

69

100,0

100,0

Total

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

4.Είστε ευχαριστημένοι από την εταιρεία που

συνεργάζεστε; []
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ/ΟΥΤΕ
Valid

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
Total

5.

25

36,2

36,2

36,2

4

5,8

5,8

42,0

16

23,2

23,2

65,2

22

31,9

31,9

97,1

2

2,9

2,9

100,0

69

100,0

100,0

Έχετε εύκολη επικοινωνία με την εταιρεία σε περίπτωση προβλήματος; []
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ/ΟΥΤΕ
Valid

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
Total

23

33,3

33,3

33,3

4

5,8

5,8

39,1

9

13,0

13,0

52,2

25

36,2

36,2

88,4

8

11,6

11,6

100,0

69

100,0

100,0

72

6.

Αισθάνεστε ασφάλεια στις συναλλαγές σας; []
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ/ΟΥΤΕ
Valid

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
Total

22

31,9

31,9

31,9

2

2,9

2,9

34,8

13

18,8

18,8

53,6

28

40,6

40,6

94,2

4

5,8

5,8

100,0

69

100,0

100,0

Είστε ευχαριστημένοι από την συμπεριφορά των υπαλλήλων της εταιρείας; []

7.

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

21

30,4

30,4

30,4

ΔΙΑΦΩΝΩ

2

2,9

2,9

33,3

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

1

1,4

1,4

34,8

11

15,9

15,9

50,7

28

40,6

40,6

91,3

6

8,7

8,7

100,0

69

100,0

100,0

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ/ΟΥΤΕ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
Total

8.

Η εταιρεία που συνεργάζεστε τηρεί τους όρους που συμφωνηθήκαν; []
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΔΙΑΦΩΝΩ
ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ/ΟΥΤΕ
Valid

ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ
Total

21

30,4

30,4

30,4

4

5,8

5,8

36,2

11

15,9

15,9

52,2

24

34,8

34,8

87,0

9

13,0

13,0

100,0

69

100,0

100,0

73

Με ποιους παράγοντες επιλέξατε την εταιρεία που συνεργάζεστε;

9.

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

20

29,0

29,0

29,0

8

11,6

11,6

40,6

11

15,9

15,9

56,5

Προηγούμενη Συνεργασία

7

10,1

10,1

66,7

Τιμές Ασφαλίστρων

5

7,2

7,2

73,9

13

18,8

18,8

92,8

Φήμη

5

7,2

7,2

100,0

Total

69

100,0

100,0

Άλλο
Παροχή Υπηρεσιών
Valid

Φερεγγυότητα Εταιρείας

10.

Από πού ενημερωθήκατε για την Ιδιωτική Ασφάλιση;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

19

27,5

27,5

27,5

6

8,7

8,7

36,2

Ασφαλιστή

18

26,1

26,1

62,3

Διαδίκτυο

3

4,3

4,3

66,7

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

2

2,9

2,9

69,6

Συγγενή/Φίλο

21

30,4

30,4

100,0

Total

69

100,0

100,0

Άλλο

Valid

11.

Θα συστήνατε και σε άλλους την Ιδιωτική Ασφάλιση; []
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

18

26,1

26,1

26,1

ΔΙΑΦΩΝΩ

4

5,8

5,8

31,9

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

2

2,9

2,9

34,8

14

20,3

20,3

55,1

22

31,9

31,9

87,0

9

13,0

13,0

100,0

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ/ΟΥΤΕ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ

74

Total

69

100,0

100,0

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

1.Πιστεύετε ότι η

οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τον ασφαλιστικό τομέα;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΑΡΚΕΤΑ

Valid

36

52,2

52,2

52,2

ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

4

5,8

5,8

58,0

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

8

11,6

11,6

69,6

12

17,4

17,4

87,0

9

13,0

13,0

100,0

69

100,0

100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
Total

Θεωρείτε ότι στη σημερινή εποχή είναι απαραίτητη η ιδιωτική ασφάλισης;

2.

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΑΡΚΕΤΑ

Valid

3.

29

42,0

42,0

42,0

ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

3

4,3

4,3

46,4

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

3

4,3

4,3

50,7

ΚΑΘΟΛΟΥ

1

1,4

1,4

52,2

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

17

24,6

24,6

76,8

ΠΟΛΥ

16

23,2

23,2

100,0

Total

69

100,0

100,0

Μπορείτε να αντεπεξέλθετε στις ασφαλιστικές σας υποχρεώσεις εν όψει των
οικονομικών διακυμάνσεων;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΑΡΚΕΤΑ

27

39,1

39,1

39,1

4

5,8

5,8

44,9

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

28

40,6

40,6

85,5

ΚΑΘΟΛΟΥ

6

8,7

8,7

94,2

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

2

2,9

2,9

97,1

ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
Valid

75

ΠΟΛΥ
Total

4.

2

2,9

2,9

69

100,0

100,0

100,0

Πιστεύετε ότι η ιδιωτική ασφάλιση μετά την κρίση προχώρησε στην έκδοση
συμφερότερων πακέτων ασφάλισης;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΑΡΚΕΤΑ

19

27,5

27,5

27,5

4

5,8

5,8

33,3

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

25

36,2

36,2

69,6

ΚΑΘΟΛΟΥ

1

1,4

1,4

71,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

8

11,6

11,6

82,6

ΠΟΛΥ

12

17,4

17,4

100,0

Total

69

100,0

100,0

ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

Valid

5.

Εκτιμάτε ότι η ιδιωτική ασφάλιση ήρθε αντιμέτωπη με πολύ σοβαρούς κινδύνους
λόγω της κρίσης;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΑΡΚΕΤΑ

Valid

6.

30

43,5

43,5

43,5

ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

8

11,6

11,6

55,1

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

7

10,1

10,1

65,2

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

6

8,7

8,7

73,9

ΠΟΛΥ

18

26,1

26,1

100,0

Total

69

100,0

100,0

Υποστηρίζετε ότι ένα μέρος της ευθύνης για την κατάσταση στον ασφαλιστικό τομέα
φέρει η κυβέρνηση και τα οικονομικά μέτρα που έλαβε υπόψη της στο παρελθόν;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΑΡΚΕΤΑ

Valid

23

33,3

33,3

33,3

ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

4

5,8

5,8

39,1

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

4

5,8

5,8

44,9

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

28

40,6

40,6

85,5

ΠΟΛΥ

10

14,5

14,5

100,0

Total

69

100,0

100,0
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Θεωρείτε ότι παρά τις προσφορές που γίνονται στα συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης

7.

συνεχίζουν να παραμένουν απλησίαστα;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΑΡΚΕΤΑ

40

58,0

58,0

58,0

4

5,8

5,8

63,8

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

15

21,7

21,7

85,5

ΚΑΘΟΛΟΥ

1

1,4

1,4

87,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

3

4,3

4,3

91,3

ΠΟΛΥ

6

8,7

8,7

100,0

69

100,0

100,0

ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

Valid

Total

8.

Θα συνεχίσετε να ασφαλίζεστε ακόμη κι αν τα πράγματα στην
αγορά χειροτερέψουν;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

9.

ΝΑΙ

32

46,4

46,4

46,4

ΟΧΙ

37

53,6

53,6

100,0

Total

69

100,0

100,0

Πιστεύεται ότι στο μέλλον θα βελτιωθεί η κατάσταση στον τομέα της ιδιωτικής
ασφάλισης;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

ΑΡΚΕΤΑ

22

31,9

31,9

31,9

ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

13

18,8

18,8

50,7

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

25

36,2

36,2

87,0

ΚΑΘΟΛΟΥ

3

4,3

4,3

91,3

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

2

2,9

2,9

94,2
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ΠΟΛΥ
Total

10.

4

5,8

5,8

69

100,0

100,0

100,0

Η ιδιωτική ασφάλιση πιστεύετε ότι είναι ο κλάδος που δεν
πρόκειται να «πέσει» ποτέ;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

ΝΑΙ

35

50,7

50,7

50,7

ΟΧΙ

34

49,3

49,3

100,0

Total

69

100,0

100,0

Κάνοντας μια προσωπική έρευνα θέλαμε να αποδείξουμε κατά πόσο η ελληνική
κοινωνία έχει ενστερνιστεί την ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης και αν έχει καταλάβει
την αξία της και την χρήση της. Η διαδικασία έγινε μέσω ενός εικονικού
ερωτηματολογίου στο facebook και το δείγμα μας είναι τυχαίο. Με βάση τα
αποτελέσματα το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που απαντήσανε είναι άντρες,
ηλικίας 27-37 και άγαμοι.
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79

80

Παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις προέρχονται κυρίως από πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ με
χαμηλό εισόδημα (0 -10.000 ευρώ) και κατά γενική ομολογία ιδιωτικούς υπαλλήλους.

81

Το 90% σχεδόν του δείγματος μας γνωρίζει την ιδιωτική ασφάλιση, αλλά τα ποσοστά
είναι μοιρασμένα στο πόσο καλά είναι ενημερωμένοι για τις δυνατότητες που
προσφέρει. Το θετικό σε αυτό το σημείο είναι ότι το ποσοστό που έχει συνάψει
συμβόλαιο ζωής και υγείας είναι αρκετά μεγάλο καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης
είναι αξιοπρόσεκτος. Ο κόσμος δείχνει ότι έχει ανάγκη κυρίως στο κομμάτι της
νοσοκομειακής περίθαλψης και ανάγκη να νοιώθει προστασία.
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87

Ενθαρρυντικά είναι τα ποσοστά που αφορούν την ικανοποίηση των πελατών ως προς
την τήρηση των όρων, ως προς την επικοινωνία με τις εταιρείες και ως προς την
εξυπηρέτηση. Κύριοι παράγοντες για την επιλογή της εταιρείας είναι η φερεγγυότητα
της εταιρείας και η παροχή υπηρεσιών που προσφέρει.

88

89

90

91

Κοιτάζοντας πως αλληλοεπιδρούν η οικονομική κρίση και ο ασφαλιστικός τομέας
διακρίνουμε πόσο απαραίτητη είναι η ιδιωτική ασφάλιση στις μέρες μας. Παρ’ όλ’
αυτά ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις και
δεν θα διστάσει να σταματήσει να πληρώνει το πρόγραμμα που έχει. Υπάρχει
απογοήτευση και δυσαρέσκεια σε καιρούς οι οποίοι έχουν θεωρηθεί δύσκολοι και για
τις ασφαλιστικές εταιρείες και για το κοινό.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, παρατηρείται ότι είναι
αναγκαία η δημιουργία και ανάπτυξη των ασφαλίσεων προς τον άνθρωπο. Το
ασφαλιστήριο περιλαμβάνει, τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, το πρόσωπο ή
το αντικείμενο και τη χρηματική αξία του ή την περιουσία που απειλούνται ή
σχετίζονται με την επέλευση του κινδύνου, το είδος των κινδύνων. Ο ασφαλιστής,
μέχρι την αποδοχή της πρότασης προς ασφάλιση, μπορεί να παράσχει προσωρινή
ασφαλιστική κάλυψη, η οποία μετατρέπεται σε οριστική, αν εντός του χρόνου
διάρκειας της προσωρινής κάλυψης συναφθεί η ασφαλιστική σύμβαση.
Προκειμένου να εκδοθεί το ασφαλιστήριο σε οποιουδήποτε κλάδο το πρώτο
βήμα που πρέπει να γίνει είναι να προηγηθεί πρόταση ασφάλισης από το
ενδιαφερόμενο μέρος. Τα στοιχεία του ασφαλιζόμενου θα πρέπει να είναι απολύτως
ακριβή, προκειμένου να ισχύει η ασφαλιστική πρόταση που καταθέτει. Ακόμη, στα
ασφαλιστήρια, απαιτείται να δοθούν όλα τα γνωστά περιστατικά ή αδυναμίες του
ασφαλιζόμενου κινδύνου ή πραγμάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάλογη
αξιολόγηση του κινδύνου, για να προσδιοριστεί η κατηγορία, το ασφάλιστρο και το
χρηματικό ποσό του ασφαλιζόμενου αντικειμένου
Ως προς τον υπολογισμό του καθαρού ασφαλίστρου κρίνεται αναγκαίο να
τηρηθούν οι βασικές αρχές που είναι οι όμοιες, τόσο για τις ασφαλίσεις Ζωής όσο και
των γενικών κλάδων. Τα οφέλη της ασφάλισης αφορούν και τον επιχειρηματικό
κόσμο, καθώς πολλοί επιχειρηματίες δεν θα διακινδύνευαν να πραγματοποιούν
επενδύσεις, που θα τους οδηγούσαν στην καταστροφή από την μια μέρα στην άλλη.
Ο θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης, με την σημερινή του έννοια, διαμορφώθηκε κατά
πάσα πιθανότητα κατά τον 15ο αιώνα στην Ισπανία και στην Ιταλία, καθώς
περιοριζόταν στην ασφάλιση των πλοίων.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θεωρούνται νομικά πλαίσια, τα οποία που
περιλαμβάνουν καθορισμένες και γενικές αρχές σύμφωνα με τις νομοθετικές
διατάξεις. Ο ασφαλιστικός κλάδος θεωρείται από τους πιο αξιόλογους κλάδους στην
ελληνική επικράτεια, καθώς συμβάλλει, στην οικονομική, ψυχολογική και σωματική
υγεία των ανθρώπων που αποτελούν την σύγχρονη κοινωνία. Οι πιο σημαντικές και
αξιόλογες οικονομικές λειτουργίες των ασφαλειών, που θεωρούνται η μεταφορά και
ανάληψη του κινδύνου, αλλά και η διαχείριση κεφαλαίων.
Ως επί τω πλείστον, υπάρχουν όχι μόνο τα περιθώρια αλλά και οι ευκαιρίες
ανάπτυξης. Οι αλλαγές που συνέβησαν την τελευταία περίοδο, με κυριότερες τις
98

περικοπές στις συντάξεις και στις ιατροφαρμακευτικές παροχές, αναδεικνύουν το
ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε θέματα υγείας αλλά και αποταμίευσης. Η σταδιακή
συρρίκνωση της προστασίας του πληθυσμού από το κράτος στους τομείς των
συντάξεων, της υγείας και της απασχόλησης, είναι μια τάση που γίνεται όλο και πιο
εμφανής στις ανεπτυγμένες χώρες. Η τεράστια πρόκληση, επομένως, για την αγορά
είναι να προχωρήσει σε ανάπτυξη και να προσφέρει στους καταναλωτές ποιοτικές και
προσιτές επιλογές και λύσεις, που θα ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες αλλά
και στις οικονομικές τους δυνατότητες.
Στη σημερινή εποχή, η εκτίμηση της κατάστασης στην οποία έχει επέλθει ο
ΕΟΠΥΥ, έχει δημιουργήσει άσχημες εντυπώσεις και αγανάκτηση από την μεριά των
καταναλωτών. Ωστόσο, όμως από τη μία πλευρά καλό θα ήταν το κράτος να παρείχε
τουλάχιστον άρτια υγειονομική περίθαλψη και συνταξιοδοτικές καλύψεις προς τους
πολίτες, καθώς καταβάλλουν μεγάλα ποσά ασφαλιστικών κρατήσεων. Από την άλλη
πλευρά όμως, εφόσον τα πράγματα είναι αμφίρροπα στον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λόγω της οικονομικής διακύμανσης, οι άνθρωποι
στρέφονται όλο και περισσότερο προς την ιδιωτική ασφάλιση. Για το λόγο αυτό η
ιδιωτική ασφάλιση θα πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη
προκειμένου να κεντρίσει το ενδιαφέρον κι άλλων κοινωνικών ομάδων. Έτσι θα
καταφέρουν να εξασφαλίσουν το μέλλον τους και κατ’ επέκταση το μέλλον των
παιδιών τους.
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