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Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Ιουνίου 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 Ιουνίου του 2019 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας 

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

Παραγωγή ασφαλίστρων (€) 
Ιανουάριος - Ιούνιος 

2019 
Μεταβολή 

έναντι 2018 

Ασφαλίσεις Ζωής 948.998.862,76 +9,6% 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 1.054.047.585,63 -0,7% 

εκ των οποίων   

Αστική ευθύνη οχημάτων 381.767.654,51 -3,3% 

Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 672.279.931,12 +0,8% 

Σύνολο 2.003.046.448,40 +3,9% 

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 2018 – Ιουνίου 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 - Ιουνίου του 2019 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του 

αντίστοιχου διαστήματος του 2018. 
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Ασφαλίσεις Ζωής (€) Ιανουάριος - Ιούνιος 2019 Μεταβολή 

I. Ασφαλίσεις Ζωής 686.396.878,90 +1,7% 

III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις 134.767.008,81 +30,2% 

VI. Εργασίες κεφαλαιοποίησης 4.460,73 -21,4% 

VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 127.830.514,33 +46,0% 

Σύνολο 948.998.862,76 +9,6% 

 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€) Ιανουάριος - Ιούνιος 2019 Συμμετοχή Μεταβολή 

1. Ατυχήματα 23.067.039,38 2,2% +6,1% 

2. Ασθένειες 136.505.910,78 13,0% +15,7% 

3. Χερσαία οχήματα 109.172.656,02 10,4% +6,5% 

5. Αεροσκάφη 55.016,35 0,01% -64,9% 

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 6.189.776,96 0,6% -7,2% 

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 11.851.375,76 1,1% +3,6% 

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 164.160.140,09 15,6% -13,0% 

9. Λοιπές ζημίες αγαθών 48.521.843,42 4,6% -9,8% 

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 381.767.654,51 36,2% -3,3% 

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 869.630,49 0,1% -37,1% 

12. Αστική ευθύνη πλοίων 2.855.286,75 0,3% -10,3% 

13. Γενική αστική ευθύνη 51.491.475,55 4,9% +6,0% 

14. Πιστώσεις 19.396.559,48 1,8% +7,5% 

15. Εγγυήσεις 1.053.807,36 0,1% +77,2% 

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 27.197.799,91 2,6% +16,9% 

17. Νομική προστασία 17.258.838,87 1,6% -3,5% 

18. Βοήθεια 52.632.773,97 5,0% +3,9% 

Σύνολο 1.054.047.585,63 100% -0,7% 

 


