
 
                    Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020 

 

 

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 
 

Κυρίες – Κύριοι, 
 

Σας αποστέλλουμε συνημμένη την αναφορά επί της έρευνας που διεξάγει η Ε.Α.Ε.Ε. σχετικά με το 

ανωτέρω θέμα. Ο σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή της εγγεγραμμένης παραγωγής ασφαλίστρων 

(ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις και δικαιώματα συμβολαίων) ανά κλάδο ασφάλισης ανά μήνα. 

 

Στην αναφορά που ακολουθεί, η παραγωγή ασφαλίστρων καταγράφεται αναλυτικά ανά κλάδο, 

παρουσιάζονται τα μεγέθη τόσο του μηνός Οκτωβρίου 2020 όσο και αθροιστικά της περιόδου 

Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2020 και συγκρίνονται με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι η έρευνα επί της παραγωγής ασφαλίστρων συνεχίζεται και ελπίζουμε ότι με την 

αντίστοιχη ανταπόκριση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - μελών, θα έχουμε σύντομα τα 

αποτελέσματα για τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2020. 

 

Η αναφορά είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.Ε. στο σύνδεσμο : 

http://www1.eaee.gr/sites/default/files/oikmel_premium10months2020gr.pdf 

 

Τα στοιχεία της αναφοράς είναι διαθέσιμα και σε αρχείο τύπου CSV στον σύνδεσμο : 

http://www1.eaee.gr/sites/default/files/premium.csv 

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κο Ι. Φασόη (τηλ. 210.33.34.104), 

υπεύθυνο της Υπηρεσίας Μελετών και Στατιστικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. 
 

Με εκτίμηση, 
 

                               ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΣΟΗΣ 

                                  Γενική Διευθύντρια                               Υπεύθυνος Υπηρεσίας Μελετών 

                                                                                                                   & Στατιστικής 

Συνημμένα : 1 
ΙΦ/εκ 

Aριθμ. Πρωτ.: 223909/566 
Αριθμ. Φακ.:          082 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 23 685 
 
Προς τις Ασφαλιστικές 
Εταιρίες – Μέλη της Ένωσης  
 
 

http://www1.eaee.gr/sites/default/files/oikmel_premium10months2020gr.pdf
http://www1.eaee.gr/sites/default/files/premium.csv
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Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2020 

Η ΕΑΕΕ διεξάγει έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων-μελών της. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 51 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες 

συγκέντρωσαν το 94,9% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των 

ασφαλίσεων Ζωής, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του προηγουμένου έτους. Από τις ανωτέρω 

επιχειρήσεις, οι 43 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 19 στις ασφαλίσεις Ζωής. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού 

διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των 

μηνών Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2020 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας 

περιόδου για το 2019 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω: 

Παραγωγή ασφαλίστρων (€) 
Ιανουάριος - 

Οκτώβριος  2020 
Μεταβολή 

έναντι 2019 

Ασφαλίσεις Ζωής 1.472.490.866,73 -11,3% 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.734.938.908,61 +0,3% 

εκ των οποίων   

Αστική ευθύνη οχημάτων 583.914.697,04 -6,2% 

Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 1.151.024.211,57 +4,0% 

Σύνολο 3.207.429.775,34 -5,4% 

Η ανωτέρω καταγραφή της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων Ζωής ακολουθεί την 

μεθοδολογία αποτίμησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τους κλάδους ΙΙΙ. 

Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και VII. Διαχείριση Συλλογικών Συνταξιοδοτικών 

Κεφαλαίων, σύμφωνα με την οποία αθροίζονται στον ίδιο λογαριασμό: α) η παραγωγή ασφαλίστρων 

περιοδικών καταβολών εντός του έτους και β) το 1/10 της παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ 

καταβολής συμβολαίων (δεκαετής προσέγγιση1 μέσης διάρκειας συμβολαίων εφ’άπαξ καταβολής). 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές. 

                                                      
1 «Company Valuation under IFRS», N. Antill, K. Lee, 2008, Great Britain. 
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Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά 

μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2019 – Οκτωβρίου 2020, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής 

και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών. 

Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 2019-2020 

 

 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας 

παραγωγής ασφαλίστρων σύμφωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) 

για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2020 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του 

αντίστοιχου διαστήματος του 2019. 
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Ασφαλίσεις Ζωής (€) 
Ιανουάριος - 

Οκτώβριος 2020 Μεταβολή 

I. Ασφαλίσεις  Ζωής 1.007.427.906,12 -19,1% 

III. Ασφαλίσεις  Ζωής  συνδεδεμένες με επενδύσεις 305.610.120,04 +45,0% 

VI. Εργασίες κεφαλαιοποίησης 3.444,41 -45,6% 

VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 159.449.396,16 -21,6% 

Σύνολο 1.472.490.866,73 -11,3% 

 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€) 
Ιανουάριος - Οκτώβριος 

2020 Συμμετοχή Μεταβολή 

1. Ατυχήματα 40.433.333,34 2,3% +5,4% 

2. Ασθένειες 246.778.621,18 14,2% +9,5% 

3. Χερσαία οχήματα 183.262.011,04 10,6% +1,5% 

5. Αεροσκάφη 85.554,39 0,01% +4,1% 

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 10.377.181,11 0,6% +5,8% 

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 17.428.043,13 1,0% -5,7% 

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 274.063.089,59 15,8% -0,8% 

9. Λοιπές ζημίες αγαθών 84.105.891,17 4,8% +11,8% 

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 583.914.697,04 33,7% -6,2% 

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 512.117,89 0,03% -50,5% 

12. Αστική ευθύνη πλοίων 4.953.899,33 0,3% +4,4% 

13. Γενική αστική ευθύνη 84.934.102,32 4,9% +3,0% 

14. Πιστώσεις 34.482.948,11 2,0% +5,4% 

15. Εγγυήσεις 3.451.911,24 0,2% +96,1% 

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 48.292.165,19 2,8% +9,2% 

17. Νομική προστασία 26.908.221,66 1,6% -5,5% 

18. Βοήθεια 90.955.120,88 5,2% +4,5% 

Σύνολο 1.734.938.908,61 100% +0,3% 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας 

παραγωγής ασφαλίστρων σύμφωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) 

μηνός Οκτωβρίου του 2020 καθώς και η μεταβολή τους έναντι των αντίστοιχων του Οκτωβρίου του 

2019. 
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Ασφαλίσεις Ζωής (€) Οκτώβριος 2020 

Μεταβολή 
από  

Οκτώβριο 
2019 

I. Ασφαλίσεις  Ζωής 112.252.888,47 -33,7% 

III. Ασφαλίσεις  Ζωής  συνδεδεμένες με επενδύσεις 30.326.838,27 +37,1% 

VI. Εργασίες κεφαλαιοποίησης 51,07 -84,8% 

VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 12.747.966,49 +7,6% 

Σύνολο 155.327.744,29 -23,6% 

 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€) Οκτώβριος 2020 

Μεταβολή 
από  

Οκτώβριο 
2019 

1. Ατυχήματα 4.543.750,39 +5,4% 

2. Ασθένειες 27.402.840,80 +11,4% 

3. Χερσαία οχήματα 18.100.713,22 -3,3% 

5. Αεροσκάφη 110,74 -90,7% 

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 760.831,45 -9,6% 

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 1.624.100,35 -9,6% 

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 27.945.343,03 +8,4% 

9. Λοιπές ζημίες αγαθών 8.269.949,71 +17,6% 

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 57.835.715,95 -7,9% 

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 8.322,60 +98,6% 

12. Αστική ευθύνη πλοίων 209.431,60 -7,7% 

13. Γενική αστική ευθύνη 8.076.152,05 -2,3% 

14. Πιστώσεις 3.852.689,10 +11,5% 

15. Εγγυήσεις 240.878,89 +67,2% 

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 4.453.640,22 +40,7% 

17. Νομική προστασία 2.784.531,67 -7,7% 

18. Βοήθεια 9.640.420,86 +7,8% 

Σύνολο 175.749.422,62 +1,5% 

   

Σύνολο Οκτωβρίου (Ζωής & Ζημιών) (€) 331.077.166,91 -12,0% 

 


