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Σύνοψη Βασικών Σημείων 

 

Κατά τη διάρκεια του 2012, 36 (2011: 37) ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν 

στον κλάδο πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσης και εμφάνισαν παραγωγή 550 (2011: 578) 

εκατομμυρίων € στους τρεις κλάδους οι οποίοι απαρτίζουν την ασφάλιση περιουσίας (πυρκαϊά 

και στοιχεία της φύσης, λοιπές ζημίες αγαθών - όπου περιλαμβάνονται και οι τεχνικές 

ασφαλίσεις - και διάφορες χρηματικές απώλειες). Κατά το 1ο εξάμηνο του 2013, η παραγωγή 

ασφαλίστρων των προηγούμενων κλάδων αυξήθηκε κατά 1,7% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 

2012. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέβαλαν συνολικά 146 (2011: 

159) εκατομμύρια € σε αποζημιώσεις σχετικά με τις ανωτέρω ασφαλίσεις το 2012, μειωμένες 

κατά 8,0% σε σχέση με το 2011. 

 

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ επί των ασφαλίσεων περιουσίας (πλην των τεχνικών 

ασφαλίσεων) μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της, ο δείκτης ζημιών για τους 

κλάδους περιουσίας εκτιμάται ότι έφτασε το 32,7% για το 2012, αυξημένος από το 27,8% το 

2011. Ο δείκτης ζημιών των λοιπών κλάδων κατά Ζημιών για το 2012 (δηλαδή πλην της 

ασφάλισης αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) εκτιμάται στο 27,5% και είναι μικρότερος από 

αυτόν των κλάδων περιουσίας. Όταν γίνεται κατάτμηση των δεικτών ζημιών της ασφάλισης 

περιουσίας ανά είδος κάλυψης, οι κατοικίες εμφανίζουν αρκετά χαμηλότερη τιμή δείκτη από 

τους λοιπούς κινδύνους, 8,4% (2011: 8,9%) έναντι 57,6% (2011: 45,9%). 
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Ο δείκτης των εκκρεμών αποζημιώσεων ως προς την παραγωγή ασφαλίστρων έφτασε το 

57,6% το 2012, αυξημένος από 46,9% το 2011. Σε αυτό το δείκτη, οι ασφαλίσεις περιουσίας 

είναι ελαφρά χαμηλότερα σε σχέση με το 59,1% των λοιπών κλάδων κατά Ζημιών για το 2012. 

Τέλος, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις ως προς τις επελθούσες αποζημιώσεις έφτασαν το 164,2% 

το 2012, ελαφρώς αυξημένες από το 162,0% το 2011. Για τους λοιπούς κλάδους κατά Ζημιών, η 

τιμή ήταν 204,6% το 2012. 
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