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Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 

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

επιχειρήσεων-μελών της. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 52 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες 

συγκέντρωσαν το 94,8% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των 

ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2018. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 44 

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 έως Σεπτεμβρίου του 2019 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας 

περιόδου για το 2018 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω: 

Παραγωγή ασφαλίστρων (€) 
Ιανουάριος - 

Σεπτέμβριος 2019 
Μεταβολή 

έναντι 2018 

Ασφαλίσεις Ζωής 1.445.871.439,23 +15,7% 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.556.376.672,11 +1,4% 

εκ των οποίων   

Αστική ευθύνη οχημάτων 560.030.505,80 -2,7% 

Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 996.346.166,31 +3,8% 

Σύνολο 3.002.248.111,34 +7,8% 

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. 



 

2 
 

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά 

μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2018 – Σεπτεμβρίου 2019, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις 

Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών. 

Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 2018-2019 

 

 

 

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 - Σεπτεμβρίου του 2019 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του 

αντίστοιχου διαστήματος του 2018. 
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Ασφαλίσεις Ζωής (€) 
Ιανουάριος - 

Σεπτέμβριος 2019 Μεταβολή 

I. Ασφαλίσεις Ζωής 1.076.567.391,80 +10,6% 

III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις 188.603.552,50 +26,2% 

VI. Εργασίες κεφαλαιοποίησης 5.989,47 -22,2% 

VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 180.694.505,46 +43,1% 

Σύνολο 1.445.871.439,23 +15,7% 

 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€) 
Ιανουάριος - 

Σεπτέμβριος 2019 Συμμετοχή Μεταβολή 

1. Ατυχήματα 34.044.326,88 2,2% +7,4% 

2. Ασθένειες 200.669.793,26 12,9% +16,4% 

3. Χερσαία οχήματα 161.857.157,20 10,4% +7,6% 

5. Αεροσκάφη 81.001,30 0,01% -58,2% 

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 8.968.662,28 0,6% -7,8% 

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 16.676.299,24 1,1% +2,3% 

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 250.581.562,91 16,1% -5,6% 

9. Λοιπές ζημίες αγαθών 68.217.271,50 4,4% -5,4% 

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 560.030.505,80 36,0% -2,7% 

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 1.029.531,98 0,1% -31,4% 

12. Αστική ευθύνη πλοίων 4.517.908,33 0,3% -9,9% 

13. Γενική αστική ευθύνη 74.229.026,01 4,8% +8,2% 

14. Πιστώσεις 29.268.523,22 1,9% +5,6% 

15. Εγγυήσεις 1.616.268,97 0,1% +80,1% 

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 41.073.230,29 2,6% +16,6% 

17. Νομική προστασία 25.449.639,14 1,6% -3,7% 

18. Βοήθεια 78.065.963,78 5,0% +2,6% 

Σύνολο 1.556.376.672,11 100% +1,4% 

 


