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Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019 

Υπόψη 
Εκπροσώπων & Υπευθύνων 

Κλάδου Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 

 

Κυρίες - Kύριοι, 
 

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Κλάδου Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 
Ερωτηματολόγιο για το έτος 2018 

Στα πλαίσια της ανάγκης ενημέρωσης των Εταιριών – Μελών της Ε.Α.Ε.Ε. για την εξέλιξη των 

εργασιών της ασφάλισης Μεταφερομένων Εμπορευμάτων στην ελληνική αγορά, η Επιτροπή 

Ασφαλίσεων Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών αποφάσισε την αποστολή του 

ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου συλλογής στατιστικών στοιχείων του κλάδου για το έτος 

2018. 

Το ερωτηματολόγιο αυτό (το οποίο σας αποστέλλεται συνημμένα) στοχεύει στον προσδιορισμό του 

κινδύνου και τον υπολογισμό της τεχνικής βάσης της ασφάλισης (μέσω της ανάλυσης των 

αποζημιώσεων του κλάδου) για το σύνολο του Κλάδου Μεταφερομένων Εμπορευμάτων. 

Το παρόν ερωτηματολόγιο εμπλουτίστηκε σε σχέση με το αντίστοιχο του προηγουμένου έτους με 

ερωτήματα για τα πλήθη συμβολαίων και τα ποσά κεφαλαίων, καθώς και την μεγαλύτερη ανάλυση 

των ζημιών ανά αιτία και είδος ταξιδιού και αποτελείται από πέντε μέρη: 

 Το πρώτο μέρος προσδιορίζει κίνδυνο μέσα από την ανάλυση του πλήθους συμβολαίων (ανά 
είδος ταξιδιού) και του συνόλου των ασφαλισμένων κεφαλαίων για το σύνολο του κλάδου για 
το έτος 2018. 

 Το δεύτερο μέρος καταγράφει την ανάλυση των αποζημιώσεων (σε πλήθος και ποσό) ανά αιτία 
ζημιάς και τύπο ταξιδιού για το έτος 2018. 

Αριθμ. Πρωτ.: 217773/256 
Αριθμ. Φακ.   :  010, 085      
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 23 273 
 
Προς τις Ασφαλιστικές  
Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ 
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 Στο τρίτο μέρος καταγράφεται η ετήσια εξέλιξη των αποζημιώσεων (σε ποσά πληρωθεισών και 
εκκρεμών ζημιών και επανεισπράξεων) συνολικά, ανά έτος έκδοσης συμβολαίου από το 2009 
έως και το 2018. 

 Στο τέταρτο μέρος καταγράφεται η ετήσια εξέλιξη των ζημιών (σε πλήθη πληρωθεισών και 
εκκρεμών ζημιών) συνολικά, ανά έτος έκδοσης συμβολαίου από το 2009 έως και το 2018. 

 Στο πέμπτο μέρος καταγράφεται η προέλευση της παραγωγής ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα 
συμπεριλαμβανομένου Δικαιώματος Συμβολαίου)  έτους 2018 ανά κανάλι διαμεσολάβησης, ως 
εξής: 

 Ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 

 Ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) 

 Συνεργασία με τράπεζες (bancassurance) 

 Απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις χωρίς διαμεσολάβηση μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών 

υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων) 

Για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, είναι πολύτιμη η συνεργασία όλων των Εταιριών - 

Μελών που ασκούν τον κλάδο. Γι’ αυτό παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί όσο το δυνατόν 

πληρέστερα το συνημμένο ερωτηματολόγιο και η απάντηση να αποσταλεί στην ΕΑΕΕ το αργότερο 

μέχρι την 31η Ιουλίου 2019. 

Οι απαντήσεις παρακαλούμε να σταλούν στην ΕΑΕΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : fasois@eaee.gr 

υπόψη κου Ι. Φασόη (τηλ : 210.33.34.104) και cstathopoulos@eaee.gr υπόψη κου Κ. Σταθόπουλου 

(τηλ : 210.33.34.109). Το συνημμένο ερωτηματολόγιο διατίθεται ηλεκτρονικά από τις ανωτέρω 

διευθύνσεις για όποιον το επιθυμεί. 

Με την πεποίθηση της συμμετοχής όλων των Εταιριών - Μελών της Ενώσεως, σας ευχαριστούμε εκ 

των προτέρων για την ανταπόκρισή σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΟΑΤΣΟΣ 
Πρόεδρος Επιτροπής Περιουσίας, 

Αντασφαλίσεων,  Μεταφορών & Σκαφών 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ 
Γενική Διευθύντρια 

 

 
Συν.: Ερωτηματολόγιο Κλάδου Μεταφερομένων Εμπορευμάτων για το έτος 2018 
 

ΙΦ/εκ 

mailto:fasois@eaee.gr
mailto:cstathopoulos@eaee.gr


Ασφαλιστική  επιχείρηση Ημερομηνία

Όνομα υπευθύνου Τηλέφωνο e - mail

Α1. Πλήθος εκδοθέντων / ανανεωθέντων συμβολαίων εντός του έτους
(συμπεριλαμβάνονται οι Πρόσθετες Πράξεις που αφορούν φορτώσεις)

2018
Εντός Ελλάδος 

αποκλειστικά

Η Ελλάδα είναι τόπος 

αναχώρησης/προορισμού

Αναχώρηση / προορισμός 

εκτός Ελλάδος
Σύνολο

Ταξίδι

Α2. Σύνολο ασφαλισμένων κεφαλαίων

(ποσά σε €)

2018
Εντός Ελλάδος 

αποκλειστικά

Η Ελλάδα είναι τόπος 

αναχώρησης/προορισμού

Αναχώρηση/προορισμός 

εκτός Ελλάδος
Σύνολο

Ταξίδι

Σημείωση : Όλα τα  μεγέθη  αναφέρονται  στον  Κλάδο  ασφάλισης  μεταφερομένων  εμπορευμάτων  και  δεν  περιλαμβάνουν  στοιχεία

για  τις  καλύψεις  αστικής  ευθύνης  μεταφορέα - διαμεταφορέα καθώς και αστική ευθύνη από μεταφερόμενα εμπορεύματα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

AΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΟΥΣ  2018

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ΚΛΑΔΟΥ Σελ.  1  /  5



Ασφαλιστική  επιχείρηση Ημερομηνία

Όνομα υπευθύνου Τηλέφωνο e - mail

Β. Ανάλυση αποζημιώσεων ανα αιτία ζημιάς και ανά τύπο ταξιδίου

Β1. Ταξίδια εντός Ελλάδος αποκλειστικά

2018

 Πλήθος  ζημιών  
που προέκυψαν από 

συμβόλαια που 

εκδόθηκαν εντός του 

έτους

Καταβολές αποζημιώσεων (€) 

για αυτές τις ζημιές

Εκκρεμείς αποζημιώσεις (€) 

για αυτές τις ζημιές
Σύνολο αποζημιώσεων (€)

Ατύχημα μέσου μεταφοράς

-    αεροπορικώς

-     ατμοπλοϊκώς

-              οδικώς

- σιδηροδρομικώς

Γενική αβαρία

Αλλοίωση

Διαβροχή

Θραύση / κτυπήματα

Κλοπή

Φορτοεκφόρτωση

Λοιπές αιτίες
Σύνολο

Σημείωση : Όλα τα  μεγέθη  αναφέρονται  στον  Κλάδο  ασφάλισης  μεταφερομένων  εμπορευμάτων  και  δεν  περιλαμβάνουν  στοιχεία

για  τις  καλύψεις  αστικής  ευθύνης  μεταφορέα - διαμεταφορέα καθώς και αστική ευθύνη από μεταφερόμενα εμπορεύματα

Β2. Ταξίδια όπου η Ελλάδα είναι τόπος αναχώρησης / προορισμού

2018

Πλήθος ζημιών που 

προέκυψαν από 

συμβόλαια που 

εκδόθηκαν εντός του 

έτους

Καταβολές αποζημιώσεων (€) 

για αυτές τις ζημιές

Εκκρεμείς αποζημιώσεις (€) 

για αυτές τις ζημιές
Σύνολο αποζημιώσεων (€)

Ατύχημα μέσου μεταφοράς

-    αεροπορικώς

-     ατμοπλοϊκώς

-              οδικώς

- σιδηροδρομικώς

Γενική αβαρία

Αλλοίωση

Διαβροχή

Θραύση / κτυπήματα

Κλοπή

Φορτοεκφόρτωση

Λοιπές αιτίες
Σύνολο

Σημείωση : Όλα τα  μεγέθη  αναφέρονται  στον  Κλάδο  ασφάλισης  μεταφερομένων  εμπορευμάτων  και  δεν  περιλαμβάνουν  στοιχεία

για  τις  καλύψεις  αστικής  ευθύνης  μεταφορέα - διαμεταφορέα καθώς και αστική ευθύνη από μεταφερόμενα εμπορεύματα

Β3. Ταξίδια όπου αναχώρηση / προορισμός είναι εκτός Ελλάδος

Πλήθος ζημιών που 

προέκυψαν από 

συμβόλαια που 

εκδόθηκαν εντός του 

έτους

Καταβολές αποζημιώσεων (€) 

για αυτές τις ζημιές

Εκκρεμείς αποζημιώσεις (€) 

για αυτές τις ζημιές
Σύνολο αποζημιώσεων (€)

Ατύχημα μέσου μεταφοράς

-    αεροπορικώς

-     ατμοπλοϊκώς

-              οδικώς

- σιδηροδρομικώς

Γενική αβαρία

Αλλοίωση

Διαβροχή

Θραύση / κτυπήματα

Κλοπή

Φορτοεκφόρτωση

Λοιπές αιτίες
Σύνολο

Σημείωση : Όλα τα  μεγέθη  αναφέρονται  στον  Κλάδο  ασφάλισης  μεταφερομένων  εμπορευμάτων  και  δεν  περιλαμβάνουν  στοιχεία

για  τις  καλύψεις  αστικής  ευθύνης  μεταφορέα - διαμεταφορέα καθώς και αστική ευθύνη από μεταφερόμενα εμπορεύματα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

AΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΟΥΣ  2018

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ_ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Σελ. 2 / 5



AΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  2018 Ασφαλιστική  επιχείρηση

Όνομα  Υπευθύνου

Γ.  Ανάλυση ποσών σύμφωνα με το έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων (underwriting year)

1. Ποσά πληρωθεισών ζημιών (€), πριν την αφαίρεση των επανεισπράξεων

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009

2010 ---

2011 --- ---

2012 --- --- ---

2013 --- --- --- ---

2014 --- --- --- --- ---

2015 --- --- --- --- --- ---

2016 --- --- --- --- --- --- ---

2017 --- --- --- --- --- --- --- ---

2018 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2. Επανεισπράξεις (€)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009

2010 ---

2011 --- ---

2012 --- --- ---

2013 --- --- --- ---

2014 --- --- --- --- ---

2015 --- --- --- --- --- ---

2016 --- --- --- --- --- --- ---

2017 --- --- --- --- --- --- --- ---

2018 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3. Εκκρεμείς  αποζημιώσεις (ποσά σε €)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009

2010 ---

2011 --- ---

2012 --- --- ---

2013 --- --- --- ---

2014 --- --- --- --- ---

2015 --- --- --- --- --- ---

2016 --- --- --- --- --- --- ---

2017 --- --- --- --- --- --- --- ---

2018 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Απόθεμα εκκρεμών ζημιών
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Έτος πληρωμών

Έτος επανείσπραξης
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Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ_ΕΤΟΣ (ΠΟΣΑ) Σελ. 3  /  5



AΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  2018 Ασφαλιστική  επιχείρηση

Όνομα  Υπευθύνου

Δ.  Ανάλυση πλήθους σύμφωνα με το έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων (underwriting year)

1.   Πλήθος ζημιών που πληρώθηκαν κι έκλεισαν

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009

2010 ---

2011 --- ---

2012 --- --- ---

2013 --- --- --- ---

2014 --- --- --- --- ---

2015 --- --- --- --- --- ---

2016 --- --- --- --- --- --- ---

2017 --- --- --- --- --- --- --- ---

2018 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2.   Πλήθος εκκρεμών ζημιών

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2008

2009 ---

2010 --- ---

2011 --- --- ---

2012 --- --- --- ---

2013 --- --- --- --- ---

2014 --- --- --- --- --- ---

2015 --- --- --- --- --- --- ---

2016 --- --- --- --- --- --- --- ---

2017 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Σημείωση : Όλα τα  μεγέθη  αναφέρονται  στον  Κλάδο  ασφάλισης  μεταφερομένων  εμπορευμάτων  και  δεν  περιλαμβάνουν  στοιχεία

για  τις  καλύψεις  αστικής  ευθύνης  μεταφορέα - διαμεταφορέα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έτος εκκρεμότητας
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Έτος πληρωμών
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Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ_ΕΤΟΣ (ΠΛΗΘΗ) Σελ. 4  /  5



Ασφαλιστική  επιχείρηση Ημερομηνία

Όνομα υπευθύνου Τηλέφωνο e - mail

Ε.   ΚΑΝΑΛΙΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ανάλυση  εγγεγραμμένων  ασφαλίστρων*  έτους  (ποσά 

σε € )

Ασφαλιστικοί 

σύμβουλοι 

(ιδιόκτητο 

δίκτυο)

Ανεξάρτητα δίκτυα 

(μεσίτες, 

πράκτορες)

Συνεργασία με 

τράπεζες 

(bancassurance)

Απευθείας 

πωλήσεις  (1)
Σύνολο

Σύνολο Ασφαλίσεων Μεταφερομένων Εμπορευμάτων

(1)
 Χωρίς  διαμεσολάβηση

* συμπεριλαμβανομένου Δικαιώματος Συμβολαίου

AΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΟΥΣ  2018

Ανάλυση Εγγεγραμένων Ασφαλίστρων*  Έτους                                                            

ανά Κανάλι Πωλήσεων

Ε. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Σελ.  5  /  5


