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• Ανάγκη επιβίωσης (Σκουλίδης Ζαχαρίας, 2000) 
 
 

• Οικογενειακή γαλήνη - Κοινωνική ευημερία (Μιλτιάδης 
Νεκτάριος, 1998) 
 
 

• Ένωση προσώπων εκτεθειμένα σε ομοειδείς κινδύνους 
(ΕΑΕΕ, 2011)  
 
 

• Ασφαλιστής – Λήπτης ασφάλισης – Ασφάλισμα 
(Μιλτιάδης Νεκτάριος, 1998) 
 
 
 







Είδη ασφαλειών και ασφαλιστηρίου 

Οι ασφαλιστικές συμβάσεις διακρίνονται σε τρείς 
κατηγορίες: 
 

 
 Ανάλογα με τη φύση ή το γεγονός που δικαιολογεί την αποζημίωση 

 
  Ανάλογα με την φύση του συμφέροντος το οποίο θίγεται 

(ζημιώνεται) 
 

Ανάλογα με την φύση (είδος) της ασφάλισης 
 
 
 



Έννοια του κινδύνου(!) ασφάλισης 
 
 Ο κίνδυνος κρίνεται αναγκαίο να είναι κοινός για ένα αρκετά μεγάλο 
αριθμό ανθρώπων, ενώ δεν ενδείκνυται να είναι άμεσος και εκτεθειμένος για 
καταστροφική ζημιά. 
 
 

 
Η ζημιά καλό θα είναι να μην είναι ασήμαντη. Η περίπτωση της ζημιάς θα 
πρέπει να είναι λογικά υπολογίσιμη και το κόστος της εφικτό. 

 
 
Γενικότερα, ο κίνδυνος, ως οικονομικός όρος, θεωρείται κάθε φαινόμενο, 
που δύναται να δημιουργήσει ζημιά οικονομική ή ψυχική, ανεπιθύμητη 
αλλαγή κατάστασης, σπάνια επιθυμητή (ασφάλεια ζωής, σύνταξη, 
προικοδότηση). 



Αναγνώριση κινδύνου 
 

Αξιολόγηση κινδύνου 
 

Δριμύτητα-Συχνότητα 
 

Έλεγχος κινδύνου 
 

Οικονομικός Φυσικός 
 

Παρακράτηση Αντασφάλιση 

 
Περιορισμός Ελαχιστοποίηση 

 

  



Εκείνα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
όπου αναλαμβάνουν να μελετήσουν 

την αγορά, διαμορφώνουν, 
παρουσιάζουν και προτείνουν λύσεις 

ασφαλιστικής κάλυψης που 
επισκιάζουν τις ανάγκες των 
πελατών, με ασφαλιστικές 

συμβάσεις, για λογαριασμό των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή 

ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών 
ή συντονιστών ασφαλιστικών 

συμβούλων για την πρόσκτηση 
εργασιών. 



Έλλειψη ανάγκης επιπρόσθετων αποθεματικών 
 
Πηγή επενδυτικών κεφαλαίων 

 
Μειωμένος πιστωτικός κίνδυνος 

 
Πρόληψη ζημιών 

 
Βελτίωση κοινωνικής και επιχειρηματικής σταθερότητας 



     Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 



Ιστορικά στοιχεία περί της ιδιωτικής ασφάλισης 
 

 
• Societa Greca d’ Assicurazione  

Ιη ελληνική ασφαλιστική, Τεργέστη 1789 
(Σκουλούδης Ζαχαρίας, 2000) 

 
 
•Ναυτικό δάνειο  

(Ρόκας Ιωάννης, 2012) 



Κατηγοριοποίηση των ασφαλειών 

 Κλάδος Ζωής 
 

 Κλάδος ασφάλισης ζωής, προσόδων, γάμου και γεννήσεως, τα οποία           
συνδέονται με επενδύσεις 

 
 Κλάδος ασφάλισης υγείας (ατύχημα, ασθένεια). 

 
 Κλάδος τοντίνας 

 
 Κλάδος κεφαλαιοποίησης 

 
 Κλάδος διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων (κεφαλαίων). 

 
 Κλάδος ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας. 
 
 Κλάδος παρόμοιων εργασιών με την κοινωνική ασφάλιση 







Η κοινωνική και η οικονομική συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης 
 



Αποκατάσταση ζημιών 
Ενθάρρυνση και Προαγωγή Αποταμίευσης  
Χρηματοδότηση Επενδύσεων  
Διατήρηση Περιουσίας και Εσόδων 
Ανάπτυξη Έρευνας και Τεχνολογίας 
Διάσωση Προσωπικών, Οικογενειακών και Εθνικών Πόρων 
Ψυχική και Πνευματική Υγεία 
Ποιότητα Ζωής 

 





Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 



Τα πρώτα σημάδια της 
οικονομικής κρίσης 

 



2006   
Οι τιμές των ακινήτων στις Η.Π.Α. άρχισαν να πέφτουν (Στράντζαλης Δημήτριος, 
2010). 
 
Πολλά νοικοκυριά οδηγήθηκαν στη χρεωκοπία, λόγω των στεγαστικών δανείων που 
είχαν λάβει χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (subprime), τη στιγμή που άρχισαν 
να αυξάνονται τα επιτόκια (Blundell-Wignall, at all, 2010).  
 
Η Owit Mortgage Solutions, που αφορούσε ένα όχι και πολύ μεγάλο πιστωτικό 
ιδρύματα της Καλιφόρνιας, οδηγήθηκε σε πτώχευση (Buiter, at all, 2011). 
 
Η HSBC προχώρησε στην ανακοίνωση απομείωσης κατά $10,5 δις, εξαιτίας των 
διάφορων πιέσεων της αμερικανικής θυγατρικής της Household Finance Corporation 
(Gros, at all, 2011). 
 
Η New Century Financial, οδηγήθηκε κι αυτή με την σειρά της σε πτώχευση. Από την 
άλλη πλευρά η UBS αναγκάστηκε να κλείσει το Dillon Reed hedge fund, καθότι 
παρουσιάστηκαν ζημιές ύψους $125 εκ (Στράντζαλης Δημήτριος, 2010). 
 
 
 
 
 



 
 

2007 
 

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Bear Stearns οδηγήθηκε σε αναγκαστική πριμοδότηση 
ύψους $3,2 δισ. προς το hedge fund, λόγω του ότι αντιμετώπιζε μεγάλες απώλειες 
(Στράντζαλης Δημήτριος, 2010). 
 

2008 
 

Η κρίση στη διατραπεζική αγορά και την αγορά ομολόγων επηρέασε και τις 
χρηματιστηριακές αγορές. Αυτό που προέκυψε κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν 
κυρίως η συρρίκνωση των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών. Έτσι λοιπόν άρχισε 
μια πτωτική πορεία των χρηματιστηρίων (Στράντζαλης Δημήτριος, 2010). 
 
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έγιναν αισθητές κυρίως όταν η Bear Stearns 
ήταν έτοιμη να κλείσει, λόγω των υπέρογκων απωλειών και της ανέφικτης 
βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης (Χαρδούβελης, Γκίκας Α., 2008). 
 
 

 
 
 
 



Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ύφεσης 

είναι η πτώση της χρηματιστηριακής δραστηριότητας πολλών τραπεζικών 
οργανισμών, η χρεωκοπία μίας μεγάλης μερίδας επιχειρήσεων, οι μαζικές 

πωλήσεις των μετοχών και η μεγιστοποίηση της ανεργίας και των 
οικονομικών στοιχείων κάθε χώρας.  

             Οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης είναι δυνατόν να επηρεάσουν: 
Την εξέλιξη και την πορεία του Διεθνούς Εμπορίου 
Τα εισοδήματα των πολιτών. 
Να οδηγήσουν σε μεγιστοποίηση της ανεργίας. 
Να οδηγήσουν τις τράπεζες, τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις σε πτώχευση. 
Να συρρικνωθεί η κτηνοτροφική και η αγροτική παραγωγή. 
Να δημιουργηθούν προβλήματα στην βιομηχανία – ναυτιλία. 
Να επέλθουν σε έλλειψη ρευστότητας τα πιστωτικά ιδρύματα. 
Να συρρικνωθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων. 



 
Οι ανισορροπίες στην Ελλάδα 

 
 





 
Οι ανισορροπίες στην Ευρωζώνη 





Οι επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης 

 



1. Η κρίση του δημοσίου χρέους 
 
 

2. Η κρίση των αγορών στην 
Ευρώπη 





Ελληνική ασφαλιστική αγορά 

   
 
 Οι ασφαλιστές οφείλουν να ωθήσουν την ευρύτερη κοινωνία, προς την ιδιωτική 
ευθύνη και κατ’ επέκταση την κοινωνική ευθύνη (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
Ελλάδας, 2011). 
 
 
 
Το 13,4% των επαγγελματιών και βιοτεχνών έχει συμβόλαιο με ιδιωτική 
ασφαλιστική εταιρεία για συμπληρωματική σύνταξη (MARC ΑΕ). 
 
 
 
 





 
Τα μεγέθη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς 

 

ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

13

45

11

ΖΩΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ
ΜΙΚΤΕΣ



ΖΩΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 2011 ΣΥΝΟΛΟ 2010 

Ανώνυμες ασφαλιστικές 
Επιχειρήσεις 10 25 11 46 50 

Υποκαταστήματα 
Αλλοδαπών 

Ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων 

3 17 0 20 20 

Αλληλασφαλιστικοί 
συνεταιρισμοί 0 3 0 3 3 

ΣΥΝΟΛΟ 13 45 11 69 73 



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

44%

56%

ΖΩΗΣ

ΖΗΜΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΖΗΜΙΩΝ
ΖΩΗΣ



Η ιδιωτική ασφάλιση στην Ευρώπη 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΖΗΜΙΩΝ
ΖΩΗΣ

Το 2011 η ασφαλιστική βιομηχανία κατείχε το: 
 24% του ευρωπαϊκού χρέους. 
 21% των συνολικών εταιρικών ομολόγων 
 18% των συνολικών ευρωπαϊκών δημόσιων κεφαλαίων. 
 11% των τραπεζικών χρεών σε όλη τη ζώνη του ευρώ. 



 
 
Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης έχει τη 
δυνατότητα να λειτουργήσει σταθεροποιητικά και 
παράλληλα να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες που 
προκύπτουν. 
 
Οι αλλαγές που συνέβησαν την τελευταία περίοδο, 
με κυριότερες τις περικοπές στις συντάξεις και στις 
ιατροφαρμακευτικές παροχές, αναδεικνύουν το 
ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε θέματα υγείας 
αλλά και αποταμίευσης. 
 
Η τεράστια πρόκληση, επομένως, για την αγορά 
είναι να προχωρήσει σε ανάπτυξη και να προσφέρει 
στους καταναλωτές ποιοτικές και προσιτές επιλογές 
και λύσεις, που θα ανταποκρίνονται όχι μόνο στις 
ανάγκες αλλά και στις οικονομικές τους 
δυνατότητες. 



























ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 



 Παρατηρείται ότι είναι αναγκαία η δημιουργία και ανάπτυξη 
των ασφαλίσεων προς τον άνθρωπο. 
 
 
 Στη σημερινή εποχή, η εκτίμηση της κατάστασης στην οποία 
έχει επέλθει ο ΕΟΠΥΥ, έχει δημιουργήσει άσχημες εντυπώσεις και 
αγανάκτηση από την μεριά των καταναλωτών. 
 
 
 Η ιδιωτική ασφάλιση θα πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω 
ανάπτυξη και εξέλιξη προκειμένου να κεντρίσει το ενδιαφέρον κι 
άλλων κοινωνικών ομάδων. Έτσι θα καταφέρουν να 
εξασφαλίσουν το μέλλον τους και κατ’ επέκταση το μέλλον των 
παιδιών τους. 
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