Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα 20-23 Οκτωβρίου 2015
Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών
της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων που προέκυψαν από τα
ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις – πλημμύρα - ανεμοστρόβιλος) που
επικράτησαν στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, το χρονικό
διάστημα 20 - 23 Οκτωβρίου 2015.
Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος
και σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας και των ασφαλίσεων αυτοκινήτων που
είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, εξ’ αιτίας των
συγκεκριμένων φαινομένων.
Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων
κινδύνων (σε επίπεδο νομού ή νησιού) καθώς και το είδος των ασφαλισμένων
κινδύνων για τις ασφαλίσεις περιουσίας (κατοικία - εμπορικός κίνδυνος βιομηχανικός κίνδυνος).
Στην έρευνα συμμετείχαν 26 μέλη τα οποία εκτιμάται ότι αθροίζουν το 98,1% της
παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου «8. Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως».

Συνολική εκτίμηση αποζημιώσεων
Εξ΄ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 1.065 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης
για αποζημίωση της τάξης των 10,9 εκατ. €. Οι ζημιές αυτές, αναλόγως του είδους
του καλυπτομένου κινδύνου, αναλύονται ως εξής:

1. Ασφάλιση περιουσίας
Συνολικά, δηλώθηκαν 595 ζημιές επί ασφαλίσεων περιουσίας, συνολικής αρχικής
πρόβλεψης αποζημίωσης 10,2 εκατ. €. Η μέση ζημία εκτιμάται στις 17 χιλιάδες €.
Με βάση τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών, οι ζημιές των
ασφαλίσεων περιουσίας δύνανται να ταξινομηθούν ως εξής:
Είδος ασφαλισμένου κινδύνου
Βιομηχανικός

Πλήθος ζημιών

Πρόβλεψη αποζημίωσης

Μέση ζημία

61

10%

7.300.661 €

72%

119.683 €

Εμπορικός

162

27%

1.291.448 €

13%

7.972 €

Κατοικία

372

63%

1.569.096 €

15%

4.218 €

Σύνολο

595

100%

10.161.205 € 100%

17.078 €
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Ειδικότερα στην γεωγραφική περιφέρεια της Αττικής, όπου καταγράφηκε το 94%
του πλήθους των ζημιών, οι ζημιές κατανέμονται ως εξής:
Αττική: Είδος
ασφαλισμένου κινδύνου
Βιομηχανικός

Πλήθος ζημιών

Πρόβλεψη αποζημίωσης

Μέση ζημία

56

10%

2.206.440 €

46%

39.401 €

Εμπορικός

140

25%

1.086.739 €

23%

7.762 €

Κατοικία

361

65%

1.525.198 €

32%

4.225 €

Σύνολο

557

100%

4.818.377 € 100%

8.651 €

2. Ασφάλιση αυτοκινήτου
Ως προς την ασφάλιση αυτοκινήτων, δηλώθηκαν 470 ζημιές πανελλαδικά με αρχική
πρόβλεψη αποζημίωσης 772.018 €. Η μέση ζημία εκτιμάται στα 1.643 €.
Στην γεωγραφική περιφέρεια της Αττικής δηλώθηκαν 451 ζημιές (96% του συνόλου)
με αρχική πρόβλεψη αποζημίωσης 742.888 €. Η μέση ζημία εκτιμάται στα 1.646€.
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