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1.1.   Εισαγωγή 

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εποπτική αξιολόγηση και 

έχει διαμορφωθεί με βάση τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2015/35 και 

2015/2452 της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Νόμο 4364/05.02.2016 σε 

συνδυασμό με την Πράξη της Τράπεζα της Ελλάδος 77/12.02.2016.  

Κατόπιν της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για την Φερεγγυότητα ΙΙ από την 1η 

Ιανουαρίου 2016 και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του πυλώνα ΙΙΙ που σχετίζονται 

με την δημοσιοποίηση πληροφοριών προς το κοινό, αυτή η έκθεση της Εταιρίας,  αναφέρεται 

στη χρήση που τελείωσε την 31 Δεκεμβρίου 2016. Η παρούσα έκθεση, καθώς και τα ετήσια 

ποσοτικά υποδείγματα που επισυνάπτονται, παρουσιάζουν και παρέχουν πληροφορίες για 

τη δραστηριότητα και τις επιδόσεις της Εταιρίας, το κατάλληλο σύστημα διακυβέρνησης, το 

προφίλ των κινδύνων της Εταιρίας, την αποτίμηση των στοιχείων κατά Φερεγγυότητα II, την 

αξιολόγηση της θέσης φερεγγυότητας της Εταιρίας.  

Η έκθεση αυτή παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 

22 Μαΐου του 2017. Παρόλ’ αυτά η Τράπεζα της Ελλάδος, ως Εποπτική Αρχή σύμφωνα με το 

Ν. 4364/2016, μπορεί να απαιτήσει την τροποποίηση ή αναμόρφωση της δημοσιευμένης 

έκθεσης ή τη δημοσίευση πρόσθετων πληροφοριών, καθώς και τη λήψη άλλων ενεργειών 

από τη διοίκηση. 
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2.1.   Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Απόδοση 

2.1.1 Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

Η Εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών» με 

διακριτικό τίτλο «Ασφάλειαι Μινέττα» (Η «Εταιρία») δραστηριοποιείται στους κλάδους 

Γενικών Ασφαλειών και Ασφαλειών Ζωής. 

Τα Εταιρικά στοιχεία είναι: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών 
Ασφαλειών 

Α.Φ.Μ : 094040925 

Δ.Ο.Υ : ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ   

Γ.Ε.ΜΗ. - ΑΡ. Μ.Α.Ε : 121811001000 - 12854/05/Β/86/34 

ΕΔΡΑ : Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 193-195 & ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2 

171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 

ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ : ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

 

2.1.2 Απόδοση Ανάληψης Ασφαλιστικών Κινδύνων (“Underwriting Risk 

Performance”) 

 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς: 

A. Ασφαλίσεις Ζημιών: 

i. Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, που καλύπτουν κάθε είδους 

αστική ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρήση αυτοκινήτων 

ii. Ασφαλίσεις Λοιπών Κλάδων Ζημιών, που καλύπτουν ασφαλίσεις 

ατυχημάτων, ασθενειών, χερσαίων οχημάτων, πλοίων, μεταφερόμενων 
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εμπορευμάτων, πυρός, γενικής αστικής ευθύνης, χρηματικών απωλειών, 

Νομικής Προστασίας, Οδικής Βοήθειας, κλπ. 

B. Ασφαλίσεις Ζωής: 

i. Ασφαλίσεις επιβίωσης, θανάτου, μικτές, μόνιμης ολικής ανικανότητας και 

λοιπών ατυχημάτων καθώς και νοσοκομειακή περίθαλψη και λοιπές 

συμπληρωματικές καλύψεις 

Αναλυτικότερα η Εταιρία προσφέρει προϊόντα στους κάτωθι κλάδους: 

Ασφάλειες Ζωής  Κλάδος 

ΖΩΗΣ Ι.1 

ΥΓΕΙΑΣ I.3 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ / ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ Ι.3 

Γενικές Ασφάλειες Κλάδος 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1,3,10,16,17,18 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ     (ΠΥΡΟΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ) 8,9,13,16 
ΣΚΑΦΩΝ 6 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  7 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗ 13 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩN 1 

 

Κατά την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρία είχε την κάτωθι παραγωγή 

Ασφαλίστρων:  
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To Τεχνικό Αποτέλεσμα της Εταιρίας κατά την ίδια περίοδο παρουσιάζεται κατωτέρω: 

 

 

Η Εταιρία εφαρμόζει τεχνικές μείωσης ασφαλιστικών κινδύνων μέσω αντασφαλιστικών 

συμβάσεων με Αντασφαλιστικές εταιρίες υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Ως εκ τούτου 

η κίνηση των αποθεμάτων και η ιδία κράτηση εμφανίζεται κατωτέρω: 

 

 

 

Χρήση 2016(1) Ασφάλειες Ζωής

Αστ.Ευθ. 

Aυτοκινήτων Λοιποί Κλάδοι Σύνολα

Mικτά Δουλευμένα ασφάλιστρα € 3.153.608               € 30.584.065            € 15.060.524            € 48.798.197            

Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα (2.182.702)                  (12.601.259)               (3.861.022)                  (18.644.983)               

Ασφαλιστικές αποζημειώσεις (αναλογία εταιρίας) (359.491)                      (13.184.621)               (3.533.055)                  (17.077.167)               

Ασφαλιστικές προβλεψεις (170.424)                      5.970.160                   (83.666)                         5.716.070                   

Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής (72.246)                         (1.823.193)                  (1.703.153)                  (3.598.592)                  

Τεχνικό Αποτελέσμα € 368.744          € 8.945.151       € 5.879.629       € 15.193.524    

(1): Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

Χρήση 2016
(1)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Αναλογιστικά αποθέματα € 1.018.434                  € 1.018.434                €  -                              

Απόθεμα μη δουλευμένων ασφαλίστρων 823.297                        164.659                      658.637                        

Προβλέψεις για συμμετοχή στα κέρδη και επιστροφή ασφαλίστρων 21.647                          21.647                           -                               

Εκκρεμείς αποζημιώσεις επί δηλωθεισών ζημιών 841.648                        231.557                      640.895                        

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 33.670                          2.866                          

Σύνολο Ασφάλειες Ζωής                   € 2.738.695                  € 1.439.163                    € 1.299.532 

Απόθεμα μη δουλευμένων ασφαλίστρων € 7.923.691                  € 7.923.691                €  -                              

Εκκρεμείς αποζημιώσεις επί δηλωθεισών ζημιών 55.856.314                   32.613.539                 23.242.775                   

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 2.369.746                     2.369.746                      -                               

Σύνολο - Ασφάλειες Ζημιών - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων                 € 66.149.751                € 42.906.976                  € 23.242.775 

Απόθεμα μη δουλευμένων ασφαλίστρων € 4.783.972                  € 3.395.820                € 1.388.152                  

Εκκρεμείς αποζημιώσεις επί δηλωθεισών ζημιών 3.753.223                     2.247.447                   1.505.776                     

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 147.195                        147.195                         -                               

Σύνολο - Ασφάλειες Ζημιών - Λοιποί Κλάδοι                   € 8.684.390                  € 5.790.462                    € 2.893.928 

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων                 € 77.572.835                € 50.136.601                  € 27.436.234 
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2.1.3 Απόδοση Επενδύσεων (“Investment Performance”) 

Η απόδοση των επενδύσεων της Εταιρίας παρότι θετική επηρεάστηκε από την πορεία των 

διεθνών χρηματαγορών αλλά και από την συντηρητική διάρθρωση του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου. Η μέση απόδοση (%) για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 

ανήλθε σε 2% από 0,5% την προηγούμενη χρονιά. Σε αυτό συνέβαλε η ενεργητικότερη 

διαχείριση των επενδύσεων της Εταιρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε: 

i. διατηρώντας παράλληλα την αξία του χαρτοφυλακίου στα ίδια επίπεδα των €80.0εκ.; 

και 

ii. αυξάνοντας την αξία του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό των αποθεμάτων ιδίας 

κράτησης 

 

Χρήση 2015
(1)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Αναλογιστικά αποθέματα € 826.367                     € 826.367                   €  -                              

Απόθεμα μη δουλευμένων ασφαλίστρων 907.748                        181.550                      726.198                        

Προβλέψεις για συμμετοχή στα κέρδη και επιστροφή ασφαλίστρων 26.239                          26.239                           -                               

Εκκρεμείς αποζημιώσεις επί δηλωθεισών ζημιών 970.276                        251.473                      718.803                        

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις

Σύνολο Ασφάλειες Ζωής                   € 2.730.630                  € 1.285.629                    € 1.445.002 

Απόθεμα μη δουλευμένων ασφαλίστρων € 8.813.590                  € 8.813.590                €  -                              

Εκκρεμείς αποζημιώσεις επί δηλωθεισών ζημιών 62.994.329                   38.539.114                 24.455.215                   

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 2.414.332                     2.414.332                      -                               

Σύνολο - Ασφάλειες Ζημιών - Αστική Ευθύνη Aυτοκινήτων                 € 74.222.251                € 49.767.035                  € 24.455.215 

Απόθεμα μη δουλευμένων ασφαλίστρων € 4.284.634                  € 3.176.002                € 1.108.632                  

Εκκρεμείς αποζημιώσεις επί δηλωθεισών ζημιών 3.820.283                     2.164.558                   1.655.725                     

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις 146.418                        146.418                         -                               

Σύνολο - Ασφάλειες Ζημιών - Λοιποί Κλάδοι                   € 8.251.335                  € 5.486.978                    € 2.764.357 

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων                 € 85.204.216                € 56.539.642                  € 28.664.574 

(1): Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

 142,7% 

 160,8% 

 130,0%

 135,0%

 140,0%

 145,0%

 150,0%

 155,0%

 160,0%

 165,0%

2015 2016

Αξία Επενδυτικού χαρτοφυλακίου ως % Ασφαλιστικών 
Προβλέψεων 



ΕΚΘΕΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

11 

 

 

Η κατανομή του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας για τις χρήσεις 2015 και 2016 παρουσιάζεται 

κατωτέρω 

 

2016  -EUR80,6εκ 2015 – EUR80,6εκ 

  

 

 Η αποδόσεις των επενδύσεων αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Ομόλογα Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια

Μετοχές Μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

Λοιπά Χρεόγραφα Ακίνητα

Προθεσμιακές Καταθέσεις
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Έσοδα επενδύσεων 2015 2016

Μερίσματα € 139.685           € 196.697           

Τόκοι Αξιογράφων 254.018              253.154              

Έσοδα από ενοίκια 201.987              231.236              

Τόκοι  καταθέσεων 276.408              14.431                

Σύνολο Εσόδων Επενδύσεων € 872.098           € 695.518           

Απόδοση Μετρητών (Cash on Cash Yield%)

Κέρδη / (Ζημιές) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 2015 2016

Μετοχές € (854.405)          € 430.633           

Ομόλογα (43.803)               108.373              

Αμοιβαία Κεφάλαια    -                     27.021                

Λοιπά Αξιόγραφα (62.202)               (260)                    

Σύνολο Χαρτοφυλάκιο Χρηματοοικονομικών Στοιχείων στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων           € (960.410)             € 565.767 

Ακίνητα (35.598,82)          70.810,10           

Σύνολο Κέρδη /(Ζημιές) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών 

στοιχείων € (996.009)          € 636.577           

Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 2015 2016

Μετοχές € 535.630           € 242.685           

Ομόλογα 12.640                75.638                

Αμοιβαία Κεφάλαια    -                     (22.195)                       

Σύνολο Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων          € 548.270          € 296.128 

Σύνολο έσοδα επενδύσεων € 424.359         € 1.628.223     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων € 49.389.268      € 46.807.417      

Επενδύσεις σε Ακίνητα 31.293.014         31.787.239         

Καταθέσεις Προθεσμίας    -                   2.000.067       

Σύνολο επενδυτικού χαρτοφυλακίου € 80.682.282  € 80.594.723  

Αποδόσεις 2015 2016

Απόδοση μεττρητών (cash on cash yield%) 1,8%                    1,5%                    

Μέση απόδοση χαρτοφυλακίου 0,5%                   2,0%                   
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2.1.4 Απόδοση Λοιπών Δραστηριοτήτων 

Η Εταιρία δεν έχει ουσιαστικά άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Πάρα ταύτα λογίζει 

συγκεκριμένα έσοδα ως προερχόμενα από παρεπόμενες ασχολίες τα οποία αναλύονται 

κατωτέρω:  

 
2015 2016 

   Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 123.756,37 131.976,85 

Έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές 40.045,47 
           

(4.333,77) 

Λοιπά 337.242,10 221.471,57 

 
    

Σύνολα 501.043,94 349.114,65 

   

 

2.2.   Σύστημα Διακυβέρνησης 

2.2.1 Γενικές πληροφορίες για το Σύστημα Διακυβέρνησης 

Με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών, δηλαδή των 

μετόχων της, των ασφαλισμένων της και των εργαζομένων της, η Εταιρία διατηρεί ένα 

πλήρες σύστημα διακυβέρνησης, ευθυγραμμισμένο με το θεσμικό πλαίσιο περί εταιρικής 

διακυβέρνησης. Το σύστημα αυτό συνίσταται από τη Διοίκηση και τις Επιτροπές της, καθώς 

και τις αντίστοιχες Λειτουργίες.  

Διοίκηση (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο) 

Ανώτατο όργανο της Εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία 

της Εταιρίας καθώς και δεξιότητες και εμπειρία ώστε να χειριστούν τους κυριότερους 

κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί η Εταιρία.. 

Κύρια υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής 

επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας Εταιρίας και η προάσπιση του 

γενικού εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση 
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και έγκριση τεκμηριωμένης Επιχειρησιακής Στρατηγικής με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 

ενός έτους. Θέτει δε σαφώς τους επιχειρησιακούς στόχους της Εταιρίας. Τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο ανατίθενται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο αρμοδιότητές του, δεν επιτρέπεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που 

αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας. 

Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2016, υπήρξαν οι εξής σημαντικές αλλαγές στο σύστημα 

διακυβέρνησης: 

1. Παραίτηση εκτελεστικού μέλους χωρίς αντικατάσταση (Φεβρουάριος 2016) 

2. Εκλογή μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. (με απόφαση Γ.Σ. Ιουνίου 2016) 

Ως εκ των ανωτέρω η σύνθεση του Δ.Σ. αποτελείται από: 

1. Πρόεδρος 

2. Διευθύνων Σύμβουλος 

3. Α’ Αντιπρόεδρος – μη εκτελεστικό 

4. Β’ Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό 

5. 1 Μέλος  - Εκτελεστικό 

6. 5 Μέλη - Μη εκτελεστικά 

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρονται οι ανεξάρτητες Επιτροπές Ελέγχου και Διαχείρισης 

Κινδύνων.  

 Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από εκτελεστικά μέλη του 

Δ.Σ., καθώς και στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης της Εταιρίας  Η Επιτροπή συνεδριάζει 

σε τακτά διαστήματα με πρόσκληση του Προέδρου της αλλά και όσες φορές κρίνει 

απαραίτητο για επιτέλεση της αποστολής της. Με  εξουσιοδότηση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή  έχει αρμοδιότητες τις οποίες μπορεί να εκχωρεί ή 

να αναθέτει σε διοικητικές επιτροπές, σε μέλη της Επιτροπής ή σε στελέχη της Εταιρίας. 

Ειδικότερα και μεταξύ άλλων, η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του 
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Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)  και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και εισηγείται τον Ετήσιο Προϋπολογισμό στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 

 Επιτροπή Ελέγχου έχει σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας, της 

επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Εσωτερικού Ελέγχου, με βάση τις 

καταγεγραμμένες διαδικασίες καθώς και τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των 

εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και των εποπτικών αρχών.  

 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Αναλογιστικής έχει σκοπό να καλύπτονται 

αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων, όπως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

της εποπτεύουσας αρχής καθώς και να διασφαλίζεται ο ενοποιημένος έλεγχός τους, η 

εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους και ο απαιτούμενος συντονισμός. Ενσωματώνει και τις 

εργασίες της  Αναλογιστικής, σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση του ενοποιημένου 

έλεγχου της, η εξειδικευμένη αντιμετώπιση των κινδύνων που θα μπορούσαν να 

προκληθούν από την δυσλειτουργία της καθώς και ο απαιτούμενος συντονισμός μέσα 

στο πλαίσιο της Εταιρίας για την εύρυθμη λειτουργία της.  

Τακτικές Επιτροπές 

Προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο της, η Εταιρία έχει συστήσει επιπλέον 

επιτροπές, με σκοπό την συνεχή επικοινωνία και διάχυση της πληροφορίας ανάμεσα στις 

Διευθύνσεις καθώς μέλη τους είναι στελέχη από επικουρούμενα τμήματα. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

 Επενδυτική Επιτροπή 

 Επιτροπή διαχ/σης έργων ανάπτυξης νέων ασφαλιστικών προγ/των 

 Επιτροπή διαχ/σης έργων πληροφορικής 

 Επιτροπή διαχ/σης μεγάλων ζημιών 
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Πολιτικές - Κανονισμοί 

Οι εργασίες της Εταιρίας πραγματοποιούνται με βάση το στρατηγικό της πλάνο και εντός του 

πλαισίου που ορίζει το σύνολο των πολιτικών - κανονισμών που έχει θεσπίσει. Οι 

υφιστάμενες πολιτικές – κανονισμοί είναι: 

 Διαχείρισης Κινδύνων (συμπεριλαμβανομένων των Πολιτικών Διαχείρισης Κινδύνου 

Αγοράς, Ρευστότητας, ALM, Πιστωτικού, Ασφαλιστικού και Λειτουργικού) 

 Αναλογιστικής  

 Κανονιστικής συμμόρφωσης  

 Εσωτερικού ελέγχου   

 Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας 

 Εξωτερικής Ανάθεσης 

 Ασφαλείας  

 Πολιτική διαχείρισης παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων  

 Εμπορική Πολιτική 

 Ανάληψης κινδύνων 

 Διαχείρισης αποζημιώσεων 

 Επενδύσεων 

 Αποτίμησης Στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού 

 Αποτίμησης Αναβαλλόμενων Φόρων 

 Διαχείρισης Ρευστότητας 

 

Βασικές Λειτουργίες  

(Αναλογιστικού, Διαχείρισης Κινδύνου, Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης) 

 

Η Διοίκηση με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων της, των μετόχων της και των 

ασφαλισμένων της έχει προσαρμοστεί στα οριζόμενα από το θεσμικό πλαίσιο περί εταιρικής 

διακυβέρνησης, παρακολουθεί και ενημερώνεται  σχετικά με  την επάρκεια και  

αποτελεσματικότητα των τεσσάρων βασικών λειτουργιών, δηλαδή του Εσωτερικού Ελέγχου, 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Αναλογιστικής και Διαχείρισης Κινδύνων, η περιγραφή των 

οποίων δίνεται παρακάτω: 
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Διευθύνσεις 

Η Εταιρία διατηρεί ένα πλήρες αλλά ευέλικτο σχήμα Διευθύνσεων και Λειτουργιών ώστε να 

επιτελούνται απρόσκοπτα οι εργασίες της. Οι Διευθύνσεις της είναι: 

 Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής και Στρατηγικής: Η βασική αποστολή της είναι ο 

προγραμματισμός, η κατεύθυνση, ο συντονισμός και ο έλεγχος της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται η υλοποίηση της Εταιρικής 

Στρατηγικής στον σχεδιασμό της οποίας συμμετέχει. 

 Διεύθυνση Ασφαλιστικών Εργασιών: Περιλαμβάνει το Τμήμα Αντασφαλειών, την 

Τεχνική Διεύθυνση Κλάδων και την Πληροφορική. 

- Τμήμα Αντασφαλειών: ευθύνεται για την επιλογή των αντασφαλιστικών εταιριών, 

για  τη σύναψη των αναγκαίων αντασφαλιστικών συμβάσεων, για τη μετέπειτα 

εφαρμογή και παρακολούθησή τους και για την πληροφόρηση προς τις 

ενδιαφερόμενες Διευθύνσεις (Διεύθυνση Οικονομικών, Κλάδους, κ.λπ.) του 

περιεχομένου των αντασφαλιστικών συμβάσεων και προβαίνει  στις απαραίτητες 

ενέργειες (εγγραφές,  πληρωμές, εισπράξεις, κλπ) που απορρέουν από αυτές. 

- Τεχνική Διεύθυνση Κλάδων: Βασική αποστολή της είναι η θέσπιση πολιτικής 

ανάληψης κινδύνων, ο συντονισμός, η κατεύθυνση και ο έλεγχος των εργασιών 

ανάληψης κινδύνου, εκδόσεων και η επεξεργασία και εφαρμογή της πολιτικής της 

Εταιρίας επί των αποζημιώσεων, με στόχο τη μεγιστοποίηση του κύκλου εργασιών 

της Εταιρίας και του μεριδίου αγοράς είτε μέσω τυποποιημένων προγραμμάτων 

είτε  κατά περίπτωση, καθώς και η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του 

σχετικού χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με την πολιτική της. 

- Πληροφορική: Βασική αποστολή της είναι η χάραξη της στρατηγικής των 

πληροφοριακών συστημάτων, ο συντονισμός και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων 

σχεδιασμού και ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης νέων και υπαρχόντων 

πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της 

πληροφορικής και τεχνολογικής ικανότητας των συστημάτων στα πλαίσια της 

αναπτυξιακής πολιτικής και της κάλυψης των αναγκών πληροφόρησης της Εταιρίας. 

 Νομική Υπηρεσία:  ‘Έχει συσταθεί έτσι ώστε να γνωμοδοτεί επί παντός νομικού θέματος 

για την εξώδικη και δικαστική προστασία των συμφερόντων της Εταιρίας, παρέχει 

συμβουλές στον διοικητικό μηχανισμό της Εταιρίας με σκοπό την αντιμετώπιση των 

νομικής φύσεως θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής 

καθώς και την διεκπεραίωση των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας, παρακολουθεί, 

μελετά, αξιολογεί και κατευθύνει τη νομική και δικαστική κάλυψη της Εταιρίας, 
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ενημερώνεται επί των νομοθετικών εξελίξεων διαρκώς και με τη σειρά της ενημερώνει 

κατάλληλα τις Διευθύνσεις της Εταιρίας ώστε να τροποποιούν ή και συμπληρώνουν τις 

υφιστάμενες συμβάσεις ή άλλα νομικά έγγραφα και γνωμοδοτεί επί παντός νομικού 

ζητήματος της που τίθεται από όργανα της Εταιρίας. 

 Διεύθυνση Marketing και Πωλήσεων: Είναι επιφορτισμένη με την επιχειρηματική 

δράση που οδηγεί στην προώθηση των προϊόντων της Εταιρίας. Στηρίζεται στην αρχή 

της πλήρους ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη μέσα από τα προϊόντα που διαθέτει 

καθώς και στη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών. Ως εκ τούτου στόχος είναι κατά πρώτο 

λόγο να εντοπιστούν οι ανάγκες, επιθυμίες και απαιτήσεις των δυνητικών πελατών ώστε 

η Εταιρία να δημιουργήσει και προσφέρει/πουλήσει το τελικό προϊόν στους 

καταναλωτές. Αξιοποιεί δε, όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της επιχείρησης, 

επιδιώκοντας με κάθε τρόπο τη μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη και μέσα απ’ αυτή, τη 

μεγιστοποίηση των οικονομικών ωφελειών της επιχείρησης. 

 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού: Δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τη 

σημαντικότερη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και με βασική επιδίωξη την 

παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, δίνεται βαρύτητα στην ύπαρξη των κατάλληλων 

υποδομών και διαδικασιών διαχείρισης και συνεχούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού. Έτσι, η στελέχωση κάθε θέσης γίνεται από πρόσωπα που διαθέτουν τις 

κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες, διαθέτουν ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, 

δημιουργικότητα και ενστερνίζονται το όραμα και τους στόχους της Εταιρίας. Έμφαση 

δίδεται, επίσης, στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο το προσωπικό 

καλείται να εργαστεί καθώς και ύψους των αμοιβών και ωφελειών των οποίων παρέχει 

η Εταιρία. 

Η εφαρμογή των ανωτέρω διασφαλίζεται από το οργανόγραμμα της Εταιρίας και 

περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας. 

 

Οργανόγραμμα 

Το οργανόγραμμα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, σκοπό έχει την αποτύπωση της 

οργανωτικής δομής της Εταιρίας και της ιεράρχησης των μεταξύ των φορέων και 

διευθύνσεων σχέσεων 
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Αντιμετώπιση Αιτιάσεων 

Η εξέταση και διευθέτηση των γραπτών παραπόνων ή καταγγελιών ασφαλισμένων και μη της 

Εταιρίας ανήκει στην αρμοδιότητα της Εξυπηρέτησης Πελατών. Η υπηρεσία αυτή εξετάζει 

δίκαια, αμερόληπτα, με διαφανείς διαδικασίες τις διαφορές των συναλλασσόμενων με την 

Εταιρία και επιδιώκει τη διευθέτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε χρονοδιάγραμμα που 

έχει ενημερώσει η Εποπτεύουσα της Εταιρίας Αρχή. Προς το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τις 

εκάστοτε εμπλεκόμενες μονάδες για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

παραπόνου ή της καταγγελίας με παράλληλη ενημέρωση και συνεργασία με τις Διευθύνσεις 

Δικαστικού και Εσωτερικού Ελέγχου για την αρτιότερη επίλυση τους. Συμπληρωματικά έχει 

συμπεριλάβει στους όρους όλων των συμβολαίων της διαδικασία υποβολής παραπόνου 

καθώς και στοιχεία επικοινωνίας Δημοσίων Αρχών, εφόσον ο υποβάλλων το παράπονο 

επιθυμεί να το κοινοποιήσει. Η αρμόδια υπηρεσία κρατάει αναλυτικό αρχείο με τα γραπτά 

παράπονα, το οποίο κοινοποιεί ανά τρίμηνο στις Διευθύνσεις της Εταιρίας ενώ στο τέλος 

κάθε ημερολογιακού έτους το κοινοποιεί στην Εποπτεύουσα Αρχή. 

 

Προσωπικά Δεδομένα 

Η Εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων της, 

με σκοπό την ομαλή λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Αποδέκτες των 
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προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων είναι δυνατό να είναι τα πρόσωπα που 

διαμεσολαβούν για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, δημόσιες αρχές με βάση 

επιταγές των νόμων ή δικαστικών αποφάσεων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, οι έχοντες 

δικαιώματα από τις ασφαλιστικές συμβάσεις, πραγματογνώμονες, γιατροί, δικηγόροι, 

δικαστικοί επιμελητές κ.ά. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα 

να λαμβάνει, κατόπιν γραπτού αιτήματός του και έναντι ποσού που θα καθορίσει η Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή 

και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 

του νόμου 2472/1997, και πάντως μέσα στα πλαίσια της ασφαλιστικής σύμβασης. 

 

 

Εταιρική Ευθύνη 

Η παγκοσμιοποίηση αλλά και η διεθνής οικονομική κρίση έχει επιφέρει νέες συνθήκες στις 

αγορές και ως εκ τούτου στον παγκόσμιο κοινωνικό ιστό. Στη νέα αυτή πραγματικότητα για 

να είναι ο κάθε επιχειρηματικός φορέας αποτελεσματικός, πιστεύουμε ότι πρέπει να 

αναλαμβάνει τον κοινωνικό του ρόλο, μέσα από προγράμματα και δράσεις στήριξης της 

κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και 

αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που συμβάλουν στη στήριξη και τη συνοχή της κοινωνίας και 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η Εταιρία αναγνωρίζει την ευθύνη της και προχωρεί εθελοντικά σε δράσεις και ενέργειες που 

έχουν σχέση με τους υπαλλήλους της, τους συνεργάτες της, τους προμηθευτές της, τους 

μετόχους της, τους πελάτες της, την κοινωνία και τις κοινότητες μέσα στις οποίες 

δραστηριοποιείται. 

Σχεδιάζει και εφαρμόζει δράση προσπαθώντας να αναβαθμίσει τα πρότυπα της κοινωνικής 

ανάπτυξης, της προαγωγής του πολιτισμού και της διαφύλαξης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, της προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, καθώς και του 

σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των πελατών της.  
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Τα οφέλη από την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων είναι πολλαπλά. Έχουν σχέση, όχι μόνο 

με τη διαμόρφωση καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την 

καλύτερη διαχείριση  του προσωπικού αλλά και με την αύξηση του ενδιαφέροντος της 

κοινωνίας (πελατών και δυνητικών πελατών)  μέσω της επαύξησης της καλής φήμης. 

 

Πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική Αποδοχών 

Οι συμφωνημένες μηνιαίες απολαβές καταβάλλονται με βάση Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας  

και τυχόν, επιδόματα που αναλογούν, ενώ, χορηγούνται, σύμφωνα με την πολιτική της 

Εταιρείας, περαιτέρω ποσά, ανάλογα με τη θέση, τα καθήκοντα και την αποδοτικότητα του 

εργαζόμενου, ως κίνητρο απόδοσης και βελτίωσης.  

Οι παροχές προς τους εργαζόμενους συμπληρώνονται με την ασφάλιση αυτών με Ομαδικό 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Νοσοκομειακό και Ζωής.  

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται, ετησίως, από την τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

2.2.2 Απαιτήσεις Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας 

Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημαντικότητα των απαιτήσεων καταλληλότητας και αξιοπιστίας 

ώστε να διοικείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη που επιδεικνύουν αυτά 

τα χαρακτηριστικά και έτσι μπορούν αποτελεσματικά να μεταφέρουν τη γνώση και την 

εμπειρία τους ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της Εταιρίας. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η 

συνετή διοίκηση της Εταιρίας ώστε να μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων, όπως 

εποπτικών, χρηματοοικονομικών ή φήμης. 

Η Εταιρία υλοποιεί τα παραπάνω μέσω της πολιτικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας που 

εφαρμόζει. Σύμφωνα με αυτή, απαιτούνται άτομα ικανά που να μπορούν να εκτελούν σωστά 

τα καθήκοντά τους και τις ευθύνες τους εντός των πλαισίων που έχει θέσει η Εταιρία. Αυτά 

τα πλαίσια σχετίζονται με το χαρακτήρα, την ικανότητα, την εργατικότητα, την εμπειρία, την 

ακεραιότητα, την εντιμότητα, την κρίση, τα προσόντα και τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και 

δεξιότητες.  
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Για τους σκοπούς αυτούς και για τον καθορισμό του κατά πόσον ένα άτομο είναι ικανό και 

κατάλληλο για να κρατήσει μια υπεύθυνη θέση, το κριτήριο είναι κατά πόσον το πρόσωπο 

που έχει την αρμοδιότητα: 

 Έχει το χαρακτήρα, την εργατικότητα, την εμπειρία, την εντιμότητα, την ακεραιότητα 

ώστε μπορεί να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντα του από τη θέση του υπευθύνου. 

 Έχει την εκπαίδευση ή τις τεχνικές  γνώσεις και ικανότητες, σχετικές με τα καθήκοντα και 

τις ευθύνες του δικαιοδόχου. 

 Δεν έχει αποκλειστεί βάσει του πλαισίου λειτουργίας της Εταιρίας: 

- Δεν έχει σύγκρουση συμφερόντων στο να υλοποιήσει τα καθήκοντα του ως ένα 

άτομο υπεύθυνο 

- Εάν το άτομο έχει σύγκρουση συμφερόντων θα ήταν συνετό για την εταιρεία να 

διαπιστώσει ότι αυτή η σύγκρουση συμφερόντων δεν θα δημιουργήσει κινδύνους 

που ένα άτομο δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί από την θέση του. 

 Ένα άτομο το οποίο έχει καταδικαστεί για ανέντιμη συμπεριφορά ή είναι αφερέγγυο ή 

έχει αποκλειστεί σύμφωνα με τα πλαίσια λειτουργίας της Εταιρίας δεν είναι επιλέξιμο 

για τη θέση του υπευθύνου. 

2.2.3 Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της Εκτίμησης Ιδίων 

Κινδύνων  και Φερεγγυότητας – “Own Risk and Solvency Assessment”)  

Η Eταιρία διαθέτει ένα πλήρες και αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο 

περιλαμβάνει την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Αναλογιστικής, τις πολιτικές και 

διαδικασίες και τις αναφορές προς το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της 

ORSA. Στόχος είναι να ενσωματωθούν με φυσικό τρόπο στις καθημερινές διαδικασίες της 

Εταιρίας οι αρχές της διαχείρισης κινδύνων ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα 

για την Εταιρία από τη σκοπιά της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνου. Με τον τρόπο αυτό 

η διαχείριση κινδύνων δε θα εμφανίζεται ως εξωγενής, αλλά μία απόλυτα φυσιολογική σειρά 

διεργασιών της παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρίας. Με το σύστημα αυτό επιδιώκει: 

 Τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αναφορά 

των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινδύνων που αντιμετωπίζει ή ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει η Εταιρεία. 

 Τον καθορισμό της διάθεσης ανάληψης κινδύνων. 

 Την ελαχιστοποίηση του επιπέδου ζημιών που σχετίζονται με τους αναλαμβανόμενους 

κινδύνους και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της κερδοφορίας. 
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 Τον καθορισμό της χρήσης κατάλληλων μεθοδολογιών και επαρκών συστημάτων για τη 

διαχείριση κινδύνων. 

 

Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων 

Η Eταιρία ακολουθεί μία διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, η οποία περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα μέρη: 

 Εντοπισμός των πιθανών κινδύνων που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

που η Εταιρία ενδιαφέρεται να αναπτύξει και για όλους τους συμμετέχοντες.  

 Ανάλυση όλων των πιθανών κινδύνων που εντοπίστηκαν. 

 Αξιολόγηση όλων των τυχόν προηγούμενων περιστατικών που είχαν εμφανιστεί και το 

τρόπος αντιμετώπισής τους.  

 Εκτίμηση της πιθανότητας κάθε κίνδυνος να επαναληφθεί με βάση την ιστορία της 

Εταιρίας, τις καλές πρακτικές και τις εμπειρίες της αγοράς. 

 Ανάπτυξη πλάνου θεραπείας όλως των κινδύνων που εντοπίσθηκαν, με προτεραιότητα 

στους κινδύνους που εμφανίζουν την μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβούν. 

 Υπολογισμός του κόστους ευθυγράμμισης με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων. 

 Εφαρμογή, επικαιροποίηση και αξιολόγηση της πολιτικής. 

 Καταγραφή και παρακολούθηση των επιτυχιών και αποτυχιών του συστήματος 

διαχείρισης κινδύνων.  

 Επανεξέταση όλων των κινδύνων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

θεραπείας τους.  

 Επανεξέταση των κινδύνων ώστε να συγκρίνονται οι συχνότητες εμφάνισης 

περιστατικών.  

Με τον τρόπο αυτό προσδοκάται να υπάρχει μία συνεχής εξέλιξη της διαχείρισης των 

ασφαλιστικών κινδύνων που αναλαμβάνει η Εταιρία ώστε αυτή να είναι μέρος της 

κουλτούρας της Εταιρίας. Σχηματικά περιγράφεται ως εξής: 
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 Risk tolerance, risk appetite 

Το επίπεδο της έκθεσης σε κίνδυνο που η εταιρεία είναι πρόθυμη να διατηρήσει (risk 

appetite) καθώς και το επίπεδο της έκθεσης σε κίνδυνο που η εταιρεία μπορεί να 

διαχειρισθεί (risk tolerance) καθορίζονται ουσιαστικά από το επιθυμητό μίγμα 

αναλαμβανομένων κινδύνων, όπως περιγράφονται στο επιχειρηματικό πλάνο και από την 

αντασφαλιστική πολιτική που ακολουθείται ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη του 

επιθυμητού αποτελέσματος σύμφωνα με το τελευταίο. 

 

Ασφαλίσεις αυτοκινήτου 

Ειδικότερα, η συμμετοχή των ασφαλίσεων αυτοκινήτου να κυμαίνεται μεταξύ 65%- 90%,με 

μερίδιο των λοιπών πλην ΕΙΧ χρήσεων που να μη ξεπερνά το 35% ενώ η αναλογία στόλου στη 

Αττική να μη ξεπερνά το 45%. 
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Λοιπές Ασφαλίσεις γενικών κλάδων (περιουσίας, σκαφών, μεταφορές, Γ.Α.Ε.) 

Στις ασφαλίσεις περιουσίας επιδιώκεται η αύξηση της βαρύτητας των ασφαλιστηρίων 

τιμολογημένων κινδύνων στο μίγμα της εταιρείας. 

 

Προσωπικές ασφαλίσεις 

Στις προσωπικές ασφαλίσεις επιδιώκεται η αύξηση της βαρύτητας των ασφαλιστηρίων με 

εκπιπτόμενο ποσό ή ποσοστό συμμετοχής και η προώθηση των ετησίων ασφαλιστηρίων. 

Τα όρια ανοχής στον κίνδυνο για την κάθε δραστηριότητα παρακολουθούνται από τα 

αντίστοιχα τμήματα και τις αρμόδιες μονάδες (διαχείρισης κινδύνων, αναλογιστικής, κ.λπ.). 

Σε περίπτωση που κάποιο όριο έχει ξεπεραστεί ή αναμένεται να ξεπεραστεί, ενημερώνεται το 

Διοικητικό Συμβούλιο ώστε είτε να αναλάβει την κατάλληλη δράση ή να προσαρμόσει το 

όριο ανοχής στον κίνδυνο όπως κρίνεται κατάλληλα. 

Επιδιωκόμενος στόχος αναφορικά με κινδύνους όπως θα αναλυθούν στο τρίτο κεφάλαιο 

είναι να παραμείνουν σε πιθανότητα από «Πιθανό» και κάτω και σφοδρότητα από «Κρίσιμο» 

και κάτω (όπως στο παρακάτω σχήμα). 

 

 Αμελητέος Οριακός Μεσαίος Κρίσιμος Καταστροφικός 

Βέβαιο      

Πιθανό      

Δυνατό      

Λιγότερο 
πιθανό 

     

Σπάνιο      

  

Το  σύστημα αναφορών έχει διαμορφωθεί με περιοδικότητα ανάλογη του κινδύνου. 

 

Περιγραφή του μοντέλου διαχείρισης κινδύνου 

Το πλαίσιο δραστηριοποίησης της διαχείρισης κινδύνου περιγράφεται στις αντίστοιχες 

πολιτικές και διαδικασίες καθώς και στον κανονισμό της επιτροπής διαχείρισης κινδύνου και 
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αναλογιστικής. Ταυτόχρονα αυτό διέπεται και από μία σειρά διαδικασιών και αναφορών με 

σημαντικότερη εξ’ αυτών τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης (ORSA). Αυτή αποσκοπεί στην 

ορθή και πλήρη αποτύπωση και αξιολόγηση των κινδύνων που η ίδια η Εταιρία εκτιμά ότι 

εκτίθεται. 

 

Έκθεσης αυτοαξιολόγησης κινδύνων και φερεγγυότητας (ORSA) 

Η έκθεση ORSA στοχεύει πρωτίστως στην ενημέρωση της Διοίκησης αλλά και όλων των 

ενδιαφερομένων μερών αναφορικά με την εξέλιξη των κινδύνων που έχουν ήδη εντοπιστεί ή 

με την τυχόν εμφάνιση νέων κινδύνων.  

 Πιο συγκεκριμένα, μεριμνά για την παρουσίαση της προόδου στη διαχείριση των 

κινδύνων που έχουν εντοπιστεί ή για την αξιολόγηση των τυχόν νέων κινδύνων που 

εντοπίζονται καθώς και των προτεινόμενων ενεργειών διαχείρισής τους .  

 Αυτό σημαίνει ότι αναφέρονται οι ενέργειες που έχουν επιλεγεί και αφορούν την 

αντιμετώπιση, αποφυγή, μεταφορά ή διακράτηση των ανωτέρω κινδύνων, είτε 

υφιστάμενων είτε νέων. 

 Επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγησή τους και την εξέλιξη αυτής, τόσο σε όρους 

πιθανότητας και σφοδρότητας, όσο και σε όρους κεφαλαιακής επάρκειας όπου αυτό 

κρίνεται αναγκαίο (για σημαντικούς κινδύνους). Ειδικά σε αυτή την περίπτωση 

αξιολογείται και η μεταβολή των απαιτούμενων κεφαλαίων ανάλογα με την εξέλιξη στη 

διαχείριση των κινδύνων αυτών.  

Η έκθεση ORSA πλην της Διοίκησης χρησιμοποιείται και για την ενημέρωση της Εποπτικής 

Αρχής για την αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους η ίδια η Εταιρία εκτιμά ότι εκτίθεται 

και τις απαιτήσεις φερεγγυότητας που αυτοί συνεπάγονται, όποτε αυτό ζητηθεί. 

Η έκθεση ORSA συντάχθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2014θα επανα- συντάσσεται 

σε εξαμηνιαία βάση, εκτός αν απαιτηθεί διαφορετικά. Η συχνότητα αυτή κρίνεται επαρκής 

για το μέγεθος, τη δομή και τη δραστηριότητα της Εταιρίας, καθώς αφενός αποτυπώνει 

έγκαιρα και περιοδικά την εικόνα των κινδύνων στους οποίους η Εταιρία εκτίθεται και 

αφετέρου δίνει τον απαραίτητο χρόνο για την υλοποίηση δράσεων που θα επιτρέψουν τον 

περιορισμό των κινδύνων στα επιθυμητά επίπεδα. 
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Η κατάρτιση της ORSA γίνεται με τη συνεισφορά των τμημάτων που αφορά, υπό την 

καθοδήγηση και οργάνωση της μονάδας διαχείρισης κινδύνων και της αναλογιστικής 

υπηρεσίας. 

 Η Διοίκηση φροντίζει για την κατάρτιση του επιχειρηματικού πλάνου και τον εντοπισμό 

των κινδύνων που αφορούν την υλοποίησή του. 

 Η οικονομική υπηρεσία επιμελείται της αναγνώρισης των κινδύνων που αφορούν την 

επενδυτική πολιτική και την εισπρακτική πολιτική. 

 Οι υπηρεσίες ανάληψης κινδύνων και αποζημιώσεων των διαφόρων κλάδων 

συνεισφέρουν στην καταγραφή των αντίστοιχων ασφαλιστικών κινδύνων. 

 Η διεύθυνση πληροφορικής καθώς και αρμόδιες διευθύνσεις βοηθούν στην εύρεση και 

αντιμετώπιση των λειτουργικών κινδύνων. 

 

Η διαδικασία ORSA  οδηγεί αρχικά σε μία έκθεση, η οποία όπως αναφέρθηκε αφορά στην 

καταγραφή των κινδύνων, την διαχείρισή τους, την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών 

και τις απαιτήσεις φερεγγυότητας. Στη συνέχεια, συμφωνούνται οι τυχόν ενέργειες που 

απαιτούνται για τους υπό διαχείριση κινδύνους και κατατάσσονται σε αντιμετώπιση, 

αποφυγή, διακράτηση, μεταφορά καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης των 

ενεργειών αυτών.  

 Έχει καταβληθεί προσπάθεια οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων να ενσωματωθούν στις 

διαδικασίες της Εταιρίας ώστε να διασφαλίζεται αυτή σε συνεχή χρόνο, όσο αυτό είναι 

εφικτό. 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών ενεργειών γίνεται με τη συνεργασία των 

ενδιαφερομένων τμημάτων – μερών, της μονάδας διαχείρισης κινδύνου και της 

αναλογιστικής υπηρεσίας –ανάλογα με την περίπτωση. Τυχόν παρεκκλίσεις από τη 

διαδικασία αυτή εντοπίζονται αφενός από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα τμήματα, αφετέρου 

από τη μονάδα διαχείρισης κινδύνου και τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου μέσω 

προγραμματισμένων ή απρογραμμάτιστων ελέγχων. Η τελευταία είναι επιφορτισμένη και με 

την ολοκλήρωση της κάλυψης των τυχόν ευρημάτων. 
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2.2.4 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

Η Εταιρία εφαρμόζει ένα σύστημα εσωτερικών ελέγχων ως μέρος του πλαισίου 

κανονιστικής συμμόρφωσης που υλοποιεί.  

 Λειτουργίες: Υπάρχουν μέτρα και έλεγχοι ενσωματωμένα στα συστήματα και 

διαδικασίες της Εταιρίας που αφορούν τις καθημερινές της δραστηριότητες. Με τον 

τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συμμόρφωσή της και εντοπίζονται τυχόν διακοπές ή 

ανεπάρκεια στις διαδικασίες της. 

 Διοίκηση: Οι επιτροπές και λειτουργίες τις Εταιρίας επιβλέπουν την απρόσκοπτη 

εκτέλεση των εργασιών, την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, την εφαρμογή 

πολιτικών, διαδικασιών και αναφορών.  

 Ανεξάρτητες Μονάδες & Επιτροπές: Εδώ περιλαμβάνονται οι Επιτροπές Ελέγχου και 

Διαχείρισης Κινδύνου και Αναλογιστικής, καθώς και οι αντίστοιχες λειτουργίες, οι οποίες 

συνεισφέρουν στη διασφάλιση της εφαρμογής του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 

Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει πολιτικές που περιγράφουν την προσέγγιση του Διοικητικού 

Συμβουλίου σε βασικούς τομείς της δραστηριότητάς της και διαδικασίες, που περιγράφουν 

τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνονται οι πολιτικές. Το ΔΣ είναι τελικά υπεύθυνο για την 

επίβλεψη και τη διατήρηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου, ωστόσο η καθημερινή εποπτεία παρέχεται από τη Λειτουργία 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τον Υπεύθυνό της. Στην πράξη, συμμετέχουν επίσης οι 

επιτροπές Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνου και Αναλογιστικής, οι Διευθυντές και τα 

αρμόδια στελέχη στη διαχείριση του συστήματος. 

Ο υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι επιφορτισμένος με την εξασφάλιση της 

αναθεώρησης όλων των πολιτικών της εταιρείας τουλάχιστον ετησίως ώστε να 

επιβεβαιώνεται ότι εξακολουθούν να είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με 

το ΔΣ, ανάλογα με την περίπτωση. Το κάθε τμήμα της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για τη 

διασφάλιση της επικαιρότητας των διαδικασιών και για τον τρόπο με τον οποίο η 

επιτελούνται οι εργασίες του. Η έγκριση δίνεται από την αρμόδια επιτροπή ή το ΔΣ. 
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Κανονιστική Συμμόρφωση 

H Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας, μέσω του οποίου 

διασφαλίζεται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και οικοδομούνται οι βασικές αξίες και 

αρχές που διατρέχουν όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας και συνιστούν το πρότυπο 

λειτουργίας της. Επειδή η Κανονιστική Συμμόρφωση ξεκινά από την κορυφή, η Διοίκηση 

θεωρείται ότι αποτελεί τον κυριότερο εκφραστή της. Το Διοικητικό συμβούλιο και η διοίκηση 

της Εταιρίας καθοδηγούν με το παράδειγμά τους και λαμβάνουν πάντοτε τα απαραίτητα 

μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων της Κανονιστικής συμμόρφωσης σε όλα 

τα τμήματα και όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Η Εταιρία στα πλαίσια 

της εναρμόνισης του συστήματος της Εσωτερικής της Διακυβέρνησης με τους κανόνες και τις 

επιταγές της Οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ», προχώρησε στην συγκρότηση της Moνάδας 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή του ισχύοντος 

νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας 

καθώς και με την οικοδόμηση και την ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας και κουλτούρας 

πάνω στις αξίες της ηθικής, της ακεραιότητας και της διαφάνειας. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι οι εξής: 

 Θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και εκπόνηση σχετικού ετήσιου 

προγράμματος, με στόχο την πλήρη και διαρκή συμμόρφωση της Εταιρίας προς το 

εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό /κανονιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς. 

 Παροχή συμβουλών και οδηγιών προς την Διοίκηση για την προσαρμογή των 

εσωτερικών διαδικασιών και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου όλων των 

υπηρεσιακών μονάδων της Εταιρίας στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και σε κάθε 

τροποποίηση αυτού. 

 Διασφάλιση της τήρησης των προθεσμιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

πηγάζουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο 

 Διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρίας με το κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με 

την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

 Ενημέρωση της Διοίκησης για τυχόν παραβάσεις ή παραλείψεις κατά την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου. 

 Διασφάλιση της διαρκούς ενημέρωσης των υπαλλήλων σχετικά με το ρυθμιστικό 

πλαίσιο και παροχή συμβουλών στο προσωπικό για θέματα καθημερινής εργασίας τους 
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που έχουν να κάνουν με την κανονιστική συμμόρφωση (πχ αξιολόγηση συναλλακτικής 

συμπεριφοράς, επιχειρηματικά δώρα, προσωπικές συναλλαγές, ανάληψη εξωτερικής 

δραστηριότητας κλπ). 

 Αξιολόγηση του εκάστοτε κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης σε περιπτώσεις που 

διαπιστωθούν παραβάσεις του ρυθμιστικού πλαισίου ή μη συμμόρφωση της Εταιρίας με 

τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.  

 Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων. 

 Υποβολή τακτικών εκθέσεων κανονιστικής συμμόρφωσης προς την Διοίκηση και το 

Διοικητικό Συμβούλιο που περιλαμβάνουν πορίσματα της αξιολόγησης των πολιτικών 

και των διαδικασιών, κινδύνους που τυχόν εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή του 

προγράμματος παρακολούθησης των εργασιών, σημαντική αλληλογραφία με τις 

εποπτεύουσες αρχές κ.α. 

Μέσα από την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης θα εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων δικαίου, θα διαφυλάττεται η 

αξιοπιστία και η καλή φήμη της Εταιρίας και θα διαμορφώνεται μια κουλτούρα κανονιστικής 

συμμόρφωσης της Διοίκησης, του προσωπικού και των μελών του δικτύου πρόσκτησης 

εργασιών με συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε σχετικά με την κανονιστική συμμόρφωση 

θέματα. 

 

2.2.5 Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου 

Αποστολή 

Η Εταιρία υποστηρίζει τη Λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου ως μίας ανεξάρτητης, 

αντικειμενικής και συμβουλευτικής δραστηριότητας η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να 

προσθέτει αξία, να διασφαλίζει και να βελτιώνει τις εργασίες της Εταιρίας. Με τη λειτουργία 

και τη δραστηριότητά της συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας, υιοθετώντας 

μία συστηματική και επαγγελματική προσέγγιση στις μεθόδους αξιολόγησης καθώς και στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει υπηρεσίες διαβεβαίωσης, οι οποίες στοχεύουν 

στην ανεξάρτητη αξιολόγηση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων 
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εσωτερικού ελέγχου και της διακυβέρνησης της Εταιρίας,  μέσω αντικειμενικής εξέτασης των 

εκάστοτε αποδεικτικών στοιχείων. Τα ευρήματα των Ελέγχων αποτελούν περιοχές βελτίωσης 

της εν γένει λειτουργίας της Εταιρίας.  

 

Αρμοδιότητες 

Στις κύριες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου εντάσσονται : 

 Η διενέργεια ελέγχων προκειμένου να διαμορφωθεί αντικειμενική, ανεξάρτητη και 

τεκμηριωμένη άποψη για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις για βλάβη των 

συμφερόντων της Εταιρίας, με σκοπό τη διεξοδική εξέταση του θέματος και την 

εξακρίβωση της έκτασης της τυχόν ζημίας. 

 Η αξιολόγηση, μέσω των ελέγχων που διενεργεί, του βαθμού εφαρμογής και της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση των 

κινδύνων και για τον υπολογισμό: α) των παραμέτρων στις οποίες βασίστηκε η εκτίμηση 

των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, β) της αξίας του ενεργητικού και γ) της κεφαλαιακής 

επάρκειας της Εταιρίας, όπου προβλέπεται. Επίσης, αξιολογεί το βαθμό ενσωμάτωσης 

του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων (use 

tests). 

 Ο έλεγχος της ακεραιότητας, της πληρότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό, εντός ή εκτός της Εταιρίας, των ασφαλιστικών 

υποχρεώσεων με βάση τη φύση και το μέγεθος των ασφαλιστικών κινδύνων που έχουν 

αναληφθεί. Ομοίως ελέγχεται και ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων για τη 

διαχείριση των ασφαλιστικών κινδύνων και την κάλυψη των εποπτικών υποχρεώσεων 

της Εταιρίας. 

 Σε περίπτωση που ζητηθεί, ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος,  με βάση τα 

αποτελέσματα των ελέγχων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, για την 

πληρότητα και εγκυρότητα των στοιχείων και των διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν 

για την εκτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και των παραμέτρων, στις οποίες 

βασίστηκε η εκτίμηση αυτή. 

 Η αξιολόγηση της οργανωτικής διάρθρωσης, κατανομής αρμοδιοτήτων και καθηκόντων 

και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και του βαθμού κατά τον οποίο 

έχουν καθιερωθεί κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης. 

 Η αξιολόγηση της οργάνωσης και της επίδοσης του δικτύου πρόσκτησης εργασιών και ο 

έλεγχος της εφαρμογής των διαδικασιών της Εταιρίας σε θέματα συνεργασίας της με 
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τους διαμεσολαβητές, ιδίως σε ότι αφορά τις οικονομικές σχέσεις με αυτούς, και σε 

θέματα προστασίας της Εταιρίας από τον κίνδυνο ελλιπούς κανονιστικής συμμόρφωσης 

και λοιπούς νομικούς κινδύνους. 

 Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχομένων προς τους πελάτες υπηρεσιών, της 

διαχείρισης των παραπόνων τους και της εφαρμογής των σχετικών με την ενημέρωση 

των πελατών διαδικασιών. 

 Η αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων και μηχανισμών που 

αφορούν την παραγωγή αξιόπιστης, πλήρους και έγκαιρης χρηματοοικονομικής και 

διοικητικής πληροφόρησης, όπου αυτή κατά περίπτωση παρέχεται. 

 Η αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής, καθώς 

και των υφιστάμενων λογιστικών συστημάτων. 

 Η αξιολόγηση του βαθμού, κατά τον οποίο τα συλλογικά όργανα και οι μονάδες της 

Εταιρίας: 

- Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα και τους πόρους που τους διατίθενται για 

τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής. 

- Τηρούν τις κατευθύνσεις και τις διαδικασίες που έχουν αρμοδίως καθορισθεί με 

στόχο τη συστηματική παρακολούθηση και διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων 

που αναλαμβάνονται, όπως ενδεικτικά θέσπιση και τήρηση ορίων. 

- Μεριμνούν για τη διασφάλιση της πληρότητας και ακρίβειας των στοιχείων και 

πληροφοριών που απαιτούνται για την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών 

καταστάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές αρχές. 

- Μεριμνούν για την ενσωμάτωση σε όλες τις διαδικασίες και συναλλαγές που 

διενεργούνται, των κατάλληλων προληπτικών και κατασταλτικών ελεγκτικών 

μηχανισμών και ασφαλιστικών δικλείδων (controls). 

 Η υποβολή προτάσεων για τη θεραπεία τυχόν αδυναμιών που εντοπίζονται στο Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου, ή και τη βελτίωση των υφιστάμενων, διαδικασιών και πρακτικών, 

προκειμένου να επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Η παρακολούθηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των διορθωτικών μέτρων 

από τις ελεγχόμενες μονάδες της Εταιρίας, για την επαρκή αντιμετώπιση των πιο πάνω 

αδυναμιών και των παρατηρήσεων που καταγράφονται στις εκθέσεις των πάσης 

φύσεως ελέγχων, όπως των ελέγχων από εσωτερικούς ελεγκτές, εξωτερικούς ελεγκτές, 

εποπτικές και φορολογικές αρχές, με παράλληλη ενημέρωση της Διοίκησης και της 

Επιτροπής Ελέγχου. 

 

Ανεξαρτησία 
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Προκειμένου να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της η Λειτουργία αναφέρεται (μέσω του 

επικεφαλή της) στο Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου. Ο επικεφαλής και το προσωπικό της 

Λειτουργίας δεν μπορεί να είναι Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας ή διευθυντικό στέλεχος ή 

συγγενής με Μέλος του Δ.Σ.  ή διευθυντικό στέλεχος μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή 

εξ αγχιστείας. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να εφαρμόζουν και να υπερασπίζουν τις 

αρχές της ακεραιότητας, της αντικειμενικότητας, της εμπιστευτικότητας και της επάρκειας.  

 

Αναφορά 

Η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει τεκμηριωμένη και αντικειμενική διαβεβαίωση στο 

Δ.Σ. και τη Διοίκηση της Εταιρίας σχετικά με τη επίτευξη των στόχων του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου. Για το σκοπό αυτό: 

 Ενημερώνει εγγράφως τη Διοίκηση μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και τουλάχιστον ανά 

τρίμηνο καθώς και τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα για τις κυριότερες 

διαπιστώσεις των διενεργούμενων ελέγχων και για τις τυχόν συστάσεις στις οποίες έχει 

προβεί. 

 Υποβάλλει, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους μέσω της Επιτροπής Ελέγχου στη 

Διοίκηση ετήσιο πλάνο ελέγχων  για τον επόμενο χρόνο. 

 Παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά κανόνα εγγράφως, οποιαδήποτε στοιχεία ή 

πληροφορίες ζητηθούν, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της ειδικής 

νομοθεσίας για την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τα οποία αφορούν 

θέματα της αρμοδιότητάς της και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο της. 

 

Κώδικας Δεοντολογίας 

Η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου δεσμεύεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Διεθνή 

Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, όπως έχουν εκδοθεί 

από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. 
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2.2.6 Αναλογιστική Λειτουργία 

Σκοπός και καθήκοντα  

Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση της 

αναλογιστικής λειτουργίας με γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας και συνέχειας των 

εργασιών της. Στα πλαίσια αυτά οι κύριες  αρμοδιότητες της αναλογιστικής λειτουργίας είναι: 

 Ο συντονισμός και επίβλεψη για το υπολογισμό των πάσης φύσεως τεχνικών 

προβλέψεων και ιδιαιτέρως 

- των μαθηματικών προβλέψεων των εργασιών ζωής 

- των αποθεμάτων μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων λοιπών εργασιών 

- των αποθεμάτων ζημιών  

- των μεταφερομένων εξόδων πρόσκτησης 

- των αποθεμάτων εξόδων  

 Η παρακολούθηση και έλεγχος των εργασιών των εξωτερικών αναλογιστικών 

συμβούλων που συνεργάζονται με τη εταιρεία 

 Ο συντονισμός για υπολογισμό τιμολογίων για νέα προϊόντα 

 Ο συντονισμός για διενέργεια των κατάλληλων profit test 

 Ο συντονισμός για έκδοση κατάλληλων στατιστικών στοιχείων 

 Ο έλεγχος ότι τα δεδομένα στοιχεία είναι κατάλληλα, σωστά και επαρκή για το 

υπολογισμό των προαναφερομένων 

 Ο έλεγχος και παρακολούθηση των αναλογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται ότι 

είναι κατάλληλοι και επαρκείς για το υπολογισμό των προαναφερομένων 

 Ο έλεγχος ότι οι παραδοχές και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για υπολογισμό των 

προαναφερομένων είναι σωστές,  σύμφωνες με τη υπάρχουσα εμπειρία και 

αντανακλούν τις αναμενόμενες εξελίξεις. 

 Ο έλεγχος ότι τα αποτελέσματα προηγούμενων ετών ήταν τελικά σύμφωνα με τα 

εμπειρικά αποτελέσματα. Σε περίπτωση ασυμφωνιών η διερεύνηση των αιτίων και η 

πιθανή αλλαγή των χρησιμοποιουμένων μεθόδων και μοντέλων. 

 Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές ανάληψης κινδύνων 

 Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη αντασφαλιστική πολιτική ανά προϊόν 

στο βαθμό που αυτή συνάδει με τους εγκεκριμένους  στόχους και profile της εταιρείας   

 Η συμμετοχή στην εφαρμογή του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων για 

εκτίμηση των κινδύνων και φερεγγυότητας καθώς και στη αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 
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 Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των επιπτώσεων που υπάρχουν στη φερεγγυότητα 

τυχόν αλλαγές στα δεδομένα ή παραδοχές μεταξύ διαφορετικών ημερομηνιών 

αξιολόγησης. 

 Σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατ ελάχιστον μια φορά ετησίως, η υποβολή γραπτής 

έκθεσης προς την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Αναλογιστικής όπου θα 

αναφέρονται οι εργασίες που ανέλαβε, τα αποτελέσματα τους τυχόν ελλείψεις και 

προτάσεις για βελτιώσεις. Η έκθεση θα παρουσιάζεται από την ίδια τη μονάδα (το 

διευθυντή της) σε ειδική συνεδρίαση της επιτροπής και αφού εγκριθεί θα υποβάλλεται 

στο ΔΣ προς ενημέρωση και έγκριση. 

 

Οργανωτική σύνθεση 

Η αναλογιστική διεύθυνση αναφέρεται βάση του οργανογράμματος στην Επιτροπή 

Διαχείρισης Κινδύνων και Αναλογιστικής. Ο διευθυντής της είναι άτομο που διαθέτει 

αποδεδειγμένη γνώση αναλογιστικών και οικονομικών μαθηματικών καθώς και σχετική 

εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο τουλάχιστον 3 ετών. Η λοιπή στελέχωση της διεύθυνσης 

θα γίνεται από άτομα με γνώση τουλάχιστον στα αναλογιστικά θέματα. 

 

2.2.7 Εξωπορισμός 

Εξωπορισμός είναι η ανάθεση της εκτέλεσης εργασιών σε συνεχή βάση σε ένα τρίτο μέρος. Η 

Εταιρία επιλέγει τον εξωπορισμό με τρόπο που αφενός να επιτυγχάνεται το βέλτιστο 

αποτέλεσμα, ιδανικά καλύτερο από το να το αναλάμβανε η ίδια τη δραστηριότητα αυτή, 

αφετέρου να ικανοποιεί πλήρως τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους, εποπτικές αρχές 

και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εξωτερική ανάθεση με κανένα τρόπο δε θα πρέπει 

να δυσχεραίνει τη λειτουργία της Εταιρίας, αλλά αντίθετα θα πρέπει να τη διευκολύνει και να 

διασφαλίζει καλύτερη σχέση κόστους - οφέλους. Έτσι, αποκτάται πρόσβαση σε 

συνεργαζόμενα μέρη που έχουν εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες ώστε τόσο οι 

ασφαλισμένοι όσο και η Εταιρία να ωφελούνται.  

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Εταιρία έχει εισαγάγει πολιτική εξωπορισμού που 

καθορίζει ότι στο σκοπό της εξωτερικής ανάθεσης περιλαμβάνονται: 

 Λογισμικά και τεχνική υποστήριξη 
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 Εξωτερικοί σύμβουλοι και ανάδοχοι 

 Εταιρείες πληροφορικής 

 Έκτακτο προσωπικό 

 

Για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εξωτερικής ανάθεσης, η Εταιρία προβαίνει σε: 

 Προσδιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με εξωτερικούς φορείς 

 Θέσπιση δικλίδων ασφαλείας όταν υπάρχει συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες 

 Τήρηση της ασφάλειας που αφορά συνεργασίες και συμφωνίες με τρίτους 

 

Τα κριτήρια επιλογής του διαχειριστή θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: 

 Τη φήμη και την ιστορία της Εταιρίας 

 Την ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της 

 Τον αριθμό και τα προσόντα του προσωπικού της 

 Τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της εταιρείας 

 Τους δείκτες αποδοτικότητας των υπαλλήλων της εταιρείας 

 Τα πρότυπα διασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων που ακολουθούνται από την Εταιρία 

 

Η Εταιρία δίνει έμφαση στην προστασία των δεδομένων της και προς τούτο συνάπτει 

συμβάσεις εμπιστευτικότητας με τους εξωτερικούς συνεργάτες της. Επιπλέον, για τη συνεχή 

ενημέρωσή της η εταιρεία προβαίνει σε συστηματική επικοινωνία με κάθε εξωτερικό 

συνεργάτη προκειμένου να παρακολουθεί την πορεία του καθενός ξεχωριστά. Όλοι οι άμεσα 

ενδιαφερόμενοι αξιολογούνται με βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που έχει θέσει 

σαν βάση συνεργασίας η εταιρεία και η οποία μπορεί να μεταβάλλει ή να διακόπτει τη 

συνεργασία της σε περίπτωση που δεν ακολουθείται η πολιτική της η παύουν να πληρούνται 

οι βασικές προϋποθέσεις συνεργασίας. 

Η Εταιρία διατηρεί συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης κυρίως   σε θέματα σχετικά με την 

εξυπηρέτηση πελατών,  την διαχείρισης  μισθοδοσίας του προσωπικού  και την φύλαξη 

εγγράφων. 

 



ΕΚΘΕΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

37 

 

 

 

Επάρκεια του Συστήματος Διακυβέρνησης 

Η Εταιρία στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησής της διασφαλίζοντας 

ότι αυτό παρακολουθείται, αξιολογείται και επικαιροποιείται ώστε να βελτιώνεται και να 

ενισχύεται. Για να επιτευχθεί αυτό πραγματοποιείται συνεχής παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης, των τυχών αιτιάσεων, καταγγελιών, παραβιάσεων και συμβάντων κινδύνων 

κ.λπ. Εξετάζει επίσης τις σχετικές συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές της ασφαλιστικής 

αγοράς, υλοποιώντας τις στο βαθμό που την αφορούν και εφαρμόζονται, λαμβανομένης 

υπόψη της αρχής της αναλογικότητας. 

Οι εσωτερικοί έλεγχοι και οι εξωτερικοί έλεγχοι παρέχουν ανεξάρτητη αξιολόγηση του 

συστήματος διακυβέρνησης. Οι συστάσεις από τους ελέγχους αυτούς εξετάζονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά με τους κινδύνους της επιχείρησης. 

Εκτιμάται ότι μέσω του συστήματος διακυβέρνησης της Εταιρίας επιτυγχάνεται η χρηστή και 

αποτελεσματική διοίκησή της, με αποδοτική χρήση τω διαθέσιμων πόρων της με στόχο την 

επίτευξη του συμφέροντος όλων των ενδιαφερομένων μερών, δηλαδή των ασφαλισμένων 

της, του προσωπικού της, των συνεργατών της, των μετόχων και της κοινωνίας. 

 

2.3.   ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

2.3.1 Κίνδυνος Υλοποίησης Επιχειρηματικού Πλάνου 

Η Εταιρία έχει εκπονήσει ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό πλάνο για την επόμενη τριετία, 

συνεπές με τη στρατηγική της. Η προσέγγισή της είναι συνετή και προσεκτικά υπολογισμένη. 

Εν τούτοις το ευμετάβλητο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια 

ενδέχεται να μην της επιτρέψει την πλήρη υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου. Οι 

περιοχές κινδύνων όσων αφορά την υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου εντοπίζονται 

στα εξής: 
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Το επιχειρηματικό – στρατηγικό πλάνο για την τριετία 2017-2019 έχει στηριχθεί στην 

εκτιμώμενη προοπτική εξέλιξης του ΑΕΠ και δεδομένης της συσχέτισης ΑΕΠ με την εξέλιξη 

της Ασφαλιστικής αγοράς, έχει θεωρήσει αναλογική μεταβολή της ασφαλιστικής αγοράς 

συνολικότερα και της Εταιρίας ειδικότερα. Τα μεγέθη ενδιαφέροντος ως εκ τούτου αφορούν 

(α) τα ασφάλιστρα, (β) τις αποζημιώσεις, (γ) τα έξοδα, (δ) τα κέρδη και (ε) την κεφαλαιακή 

επάρκεια. Ως εκ τούτου οι κίνδυνοι που προκύπτουν αφορούν την εξέλιξη αυτών των 

μεγεθών. 

 

Περιγραφή 

Ο ευρύτερος κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται και εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να εκτίθεται η 

Εταιρία είναι αυτός της (μη) επίτευξης του επιχειρηματικού πλάνου (ΕΕΠ). Οι λόγοι είναι 

αρκετοί, όμως εδώ παρουσιάζονται αυτοί που αφορούν στο σύνολό του και όχι στα 

συστατικά του μέρη. 

 

Πηγή 

Οι πηγές είναι αρκετές, αλλά οι περισσότερες παρουσιάζονται στις παραγράφους που 

ακολουθούν ανά διάσταση του επιχειρηματικού πλάνου. Η βασικότερη πηγή που αφορά 

όμως την (μη) επίτευξη του επιχειρηματικού πλάνου είναι η συνεχιζόμενη μεταβλητότητα 

του οικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ήδη αρκετά δυσμενές για μία σειρά ετών. Οι 

συνιστώσες είναι αρκετές, οι σημαντικότερες των οποίων είναι: 

- Η συνεχώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία 

- Η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και φόρων 

- Η έλλειψη πλαισίου που να προωθεί τη δημιουργία εισοδημάτων σε ατομικό ή 

επιχειρηματικό επίπεδο και άρα την ανάπτυξη (ισχύει μάλλον το αντίθετο) 

- Οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων 

- Το ευμετάβλητο διεθνές οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον που προσθέτει 

ακόμα περισσότερο στην εγχώρια αβεβαιότητα. 
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Αξιολόγηση 

Ως κίνδυνος θεωρείται η υποχώρηση των βασικών μεγεθών της Εταιρίας ώστε να μην της 

επιτρέπεται με ίδια μέσα να επιτυγχάνει κάλυψη των αναγκών φερεγγυότητας. Ο κίνδυνος 

αυτός θεωρείται ότι είναι δυνατό να συμβεί, καθώς δε δείχνει να μετριάζονται οι πηγές που 

μπορούν να τον προκαλέσουν, με μεσαία σφοδρότητα. Διαφαίνεται δε ότι θα συνεχίζει να 

υφίσταται έως ότου σταθεροποιηθεί το νομοθετικό, φορολογικό και ασφαλιστικό 

περιβάλλον.  

 
 Αμελητέος Οριακός Μεσαίος Κρίσιμος Καταστροφικός 

Βέβαιο      

Πιθανό      

Δυνατό   (ΕΕΠ)   

Λιγότερο 

πιθανό 

     

Σπάνιο      

 

 
Αντιμετώπιση 

Η εταιρία παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη των βασικών μεγεθών που κρίνουν την 

επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού πλάνου και αναλαμβάνει τις απαραίτητες 

ενέργειες ώστε να ανταποκρίνεται συνεχώς και με επιτυχία στον κίνδυνο αυτό. Προσπαθεί να 

διασφαλίζει ότι το μίγμα ασφαλίστρων, επενδύσεων, αποζημιώσεων και εξόδων αποδίδει 

ένα τελικό αποτέλεσμα που είναι ευθυγραμμισμένο με τις προσδοκίες του επιχειρηματικού 

πλάνου, εφαρμόζοντας διορθωτικές κινήσεις όποτε και όπου αυτό απαιτείται. 

 

Παρακολούθηση 

Τα σχετικά μεγέθη παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση και όποτε εντοπίζονται παρεκκλίσεις 

από τα προσδοκώμενα ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς ώστε αν απαιτηθεί να 

εφαρμοστούν οι δέουσες διορθωτικές κινήσεις.  

Την ευθύνη παρακολούθησης έχει η Διοίκηση της Εταιρίας μαζί με τους επικεφαλείς των 

διευθύνσεων και τμημάτων. 
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Μέτρο Επιτυχίας 

Μέτρο επιτυχίας θεωρείται η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού πλάνου με επιτρεπτή 

απόκλιση 2% στο Solvency II Ratiο και στο αποτέλεσμα χρήσης (κέρδη προ φόρων)  10%. 

2.3.2 Ασφαλιστικός Κίνδυνος 

Ως ασφαλιστικοί ορίζονται οι κίνδυνοι που πηγάζουν από την παραγωγική δραστηριότητα 

της ασφαλιστικής Εταιρίας, ήτοι  

 την ανάληψη των κινδύνων προς ασφάλιση και  

 την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής 

περίπτωσης. 

 
Η διαδικασία ανάληψης (underwriting) είναι η διαδικασία με την οποία η Εταιρία αξιολογεί 

τους κινδύνους που θα αποδεχθεί και καθορίζει τους όρους με τους οποίους είναι αποδεκτοί. 

Στην περίπτωση των ασφαλίσεων ζωής για παράδειγμα αυτό σχετίζεται κυρίως με την 

αξιολόγηση της ιατρικής και χρηματοοικονομικής κατάστασης των υποψηφίων προς 

ασφάλιση. 

Η διαδικασία ανάληψης περιλαμβάνει τη λήψη και διαχείριση σημαντικών πληροφοριών για 

την αναδοχή των κινδύνων, την αξιολόγηση και αποδοχή των κινδύνων σύμφωνα με τους 

κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές ανάληψης, τα όρια ευθύνης των underwriters 

(αναδόχων), την παρακολούθηση και επανεξέταση των κινδύνων που έγιναν αποδεκτοί. 

Η Εταιρία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη συμβουλή των underwriters, των 

αναλογιστών και των διαχειριστών κινδύνου σε θέματα ανάληψης κινδύνων.  

Η διαδικασία αποζημίωσης είναι η διαδικασία με την οποία η Εταιρία καταβάλει το 

αναγνωρισμένο ασφάλισμα εντός των προβλεπομένων από το κάθε ασφαλιστήριο ορίων, σε 

περίπτωση που συμβεί το γεγονός για το οποίο το ασφαλιστήριο έχει συναφθεί. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει γενικά την εγγραφή νέων αιτημάτων αποζημίωσης, τον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των αποθεματικών, την απόκτηση σημαντικών 

πληροφοριών για την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την πληρωμή των αποζημιώσεων, την 
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ενεργοποίηση των αντασφαλίσεων και λοιπών ανακτήσεων και την επανεξέταση και κλείσιμο 

των σχετικών φακέλους. 

Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν συνεπώς την κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας, δηλαδή την 

ασφαλιστική και συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντικοί καθώς η εξέλιξή τους επηρεάζει τη 

βιωσιμότητα και κερδοφορία της Εταιρίας. 

Τόσο η ανάληψη των κινδύνων όσο και η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται σύμφωνα με 

συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες, όπως περιγράφονται στα συγκεκριμένα εγχειρίδια 

ανάληψης κινδύνων και αποζημιώσεων. Εκεί περιγράφονται και τα αντίστοιχα όρια, τα οποία 

πηγάζουν από την ανοχή της Εταιρίας στους κινδύνους που επιθυμεί να αναλάβει. Η τήρηση 

των κανόνων, διαδικασιών και ορίων συνεπώς είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο για την 

αποφυγή/ πρόληψη τους και τυχόν παρέκκλιση συνιστά κίνδυνο σε κάθε μία από τις δύο 

παραπάνω περιοχές. 

 
Εντοπιζόμενοι κίνδυνοι και αξιολόγηση – μέτρηση αυτών 
Οι κατηγορίες κινδύνων (ανά τύπο ασφάλισης) είναι:  
 

i. Ο κίνδυνος ασφαλίσεων ζωής: Είναι ο (τεχνικός) κίνδυνος που προκύπτει από τα 

ασφαλιστήρια ζωής. Περιλαμβάνει τον κίνδυνο της μεταβλητότητας (μεγάλης μη 

αναμενόμενης αύξησης ή μείωσης) της θνησιμότητας, ανικανότητας, μακροβιότητας, 

κ.λπ. των ασφαλισμένων, ή της μεταβλητότητας (συνήθως μεγάλης μη αναμενόμενης 

αύξησης) στα διαχειριστικά έξοδα. 

ii. Ο κίνδυνος ασφαλίσεων υγείας: Είναι ο (τεχνικός) κίνδυνος που προκύπτει από τα 

ασφαλιστήρια υγείας. Σχετίζεται με τον κίνδυνο της μεταβλητότητας (συνήθως 

μεγάλης με αναμενόμενης αύξησης) της συχνότητας (πλήθους) και της έντασης 

(ύψους) των αποζημιώσεων υγείας και ως τέτοιος αφορά ουσιαστικά τη 

μεταβλητότητα της νοσηρότητας των ασφαλισμένων. 

iii. Ο κίνδυνος ασφαλίσεων περιουσίας και ατυχημάτων (ή γενικών ασφαλίσεων): 

Είναι ο (τεχνικός) κίνδυνος που προκύπτει από τα ασφαλιστήρια γενικών 

ασφαλίσεων, δηλαδή αυτών που δεν κατατάσσονται στα ασφαλιστήρια ζωής και 

υγείας. Περιλαμβάνει τον κίνδυνο της συχνότητας (πλήθους) και της έντασης (ύψους) 

των αποζημιώσεων των ασφαλίσεων που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία και που 

είναι συνήθως οι ασφαλίσεις αυτοκινήτου, κατοικίας, επιχείρησης, κ.λπ. 
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Τα αντικείμενα ενδιαφέροντος εξετάζονται από την οπτική γωνία της διαχείρισης κινδύνου 

και είναι (όπως πηγάζουν από τη σχετική κατευθυντήρια γραμμή): 

 Τα είδη και τα χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών κινδύνων, που εμπίπτουν στις 

παραπάνω κατηγορίες και που είναι διατεθειμένη να αναλάβει η ασφαλιστική Εταιρία 

σύμφωνα με τη στρατηγική της και το επιχειρηματικό της πλάνο. Για παράδειγμα 

ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης στην υγεία, ασφάλιση κατοικίας και αυτοκινήτου 

στις γενικές ασφαλίσεις, κ.λπ. 

 Η διασφάλιση της επάρκειας των ασφαλίστρων για την κάλυψη των αποζημιώσεων και 

των λοιπών δαπανών. Για παράδειγμα διασφάλιση μέσα από τη διαδικασία 

τιμολόγησης, τη διαδικασία ανάληψης, τη διαδικασία αποζημίωσης, κ.λπ. 

 Ο εντοπισμός των κινδύνων που απορρέουν από  τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της 

επιχείρησης. Για παράδειγμα τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης ή εγγυημένων αξιών 

εξαγοράς ή τυχόν εγγυημένων ασφαλίστρων που δίδονται από τα αντίστοιχα προϊόντα. 

 Η ενσωμάτωση τυχόν περιορισμών (όπως για παράδειγμα των επενδύσεων) στο 

σχεδιασμό και τιμολόγηση των προϊόντων. 

 Η ενσωμάτωση τυχόν τεχνικών μείωσης του κινδύνου (όπως για παράδειγμα της 

αντασφάλισης) στο σχεδιασμό και τιμολόγηση των προϊόντων. 

 

Στόχος είναι ο ορισμός και κατηγοριοποίηση των αποδεκτών κινδύνων που ανήκουν στις 

παραπάνω κατηγορίες και υπό το πρίσμα των ανωτέρω αντικειμένων και ο προσδιορισμός 

τυχόν ορίων. 

Για τα παραπάνω καταρτίζονται διαδικασίες και διεργασίες για τον εντοπισμό, αξιολόγηση, 

διαχείριση (αντιμετώπιση, μετριασμό κ.λπ.), παρακολούθηση και αναφορά της κάθε μορφής 

και τύπου κινδύνου. 

Πρακτικά λοιπόν, αυτό που απασχολεί την Εταιρία είναι για τον κάθε αναλαμβανόμενο 

κίνδυνο να διασφαλίσει ότι υπάρχουν διαδικασίες εντοπισμού και διαχείρισης τυχόν ζημιών 

ή μεγάλων μεταβολών στην αξία των υποχρεώσεων εξαιτίας ανεπαρκούς τιμολόγησης ή 

αποθεματοποίησης. 

Ο ασφαλιστικός λοιπόν κίνδυνος περιλαμβάνει:  

 τις μεταβολές στην συχνότητα, την ένταση (σφοδρότητα) και χρονισμό των 

ασφαλισμένων γεγονότων σε σχέση με τις προσδοκίες της Εταιρίας κατά τη στιγμή της 

ανάληψης, αλλά και  
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 του ύψους και χρόνου καταβολής των αποζημιώσεων που απαιτούνται κατά την 

επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, πάντα σε σχέση με τα αναμενόμενα. 

 

Στην κατηγορία αυτή η Εταιρία θεωρεί ως σημαντικότερο κίνδυνο αυτόν που προκύπτει από 

τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός καθιστά επιτακτική τη συνεχή 

αναθεώρηση του ασφαλίστρου (κάτι που εμφανίζεται για το σύνολο της αγοράς), γεγονός 

που ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του LR. 

 
Περιγραφή 
Ως βασικότερος κίνδυνος στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου εντοπίζεται η (αναγκαστική) μείωση 

των ασφαλίστρων (συμβολισμός ΜΑ) - πέραν του προβλεπόμενου από το επιχειρηματικό 

πλάνο - χωρίς ανάλογη μείωση των αποζημιώσεων.  

 
Πηγή 
Ως βασική αιτία της μείωσης αυτής θεωρείται η ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική στο 

σύνολο της αγοράς και η περεταίρω συνέχισή της για 3ο  έτος. Σε μία τέτοια περίπτωση είναι 

πιθανόν η Εταιρία να αναγκαστεί να προβεί σε μείωση ή μη-αναπροσαρμογή του τιμολογίου 

της, προσαρμοζόμενη στην τάση της αγοράς, χωρίς να έχει διασφαλισθεί ανάλογη κίνηση 

στις αποζημιώσεις. Προφανώς, εφόσον η προαναφερόμενη μείωση συνοδεύεται και από 

ανάλογη μείωση των αποζημιώσεων θεωρείται ότι δεν συνιστά πηγή κινδύνου. 

 
Αξιολόγηση 
Ως δυσμενές σενάριο λαμβάνεται η παρέκκλιση από την προβλεπόμενη μείωση του 

επιχειρηματικού πλάνου επιδεινούμενη κατά 50%, χωρίς ταυτόχρονη μείωση των 

αποζημιώσεων. Εφόσον το σενάριο αυτό πραγματοποιηθεί, τότε το τεχνικό αποτέλεσμα θα 

είναι θετικό, αλλά χαμηλότερο του βασικού σεναρίου, ενώ στο πέρας της τριετίας 

ενδιαφέροντος εκτιμάται ότι το τεχνικό αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό αν δεν ληφθούν 

περαιτέρω μέτρα. 

Ο κίνδυνος αυτός θεωρείται δυνατό να συμβεί για το πρώτο έτος, αλλά λιγότερο πιθανό για 

το σύνολο της τριετίας.  Η δε σφοδρότητα αξιολογείται ως μέση. 
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 Αμελητέος Οριακός Μεσαίος Κρίσιμος Καταστροφικός 

Βέβαιο      

Πιθανό     
 

Δυνατό   ΜΑ (2016)   

Λιγότερο 
πιθανό 

     

Σπάνιο      

 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο κίνδυνος εξακολουθεί να θεωρείται σημαντικός, 

ενδεχόμενα ο σημαντικότερος για τη δραστηριότητα της Εταιρίας, καθώς υπάρχει 

συνεχόμενη μείωση των ασφαλίστρων στο σύνολο της αγοράς. Αυτό οφείλεται στο ότι οι 

ασφαλίσεις αυτοκινήτων είναι από τις λίγες που επί σειρά ετών έχουν ενδιαφέρον για τους 

ασφαλισμένους (λόγω της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης αστικής ευθύνης). 

Από την άλλη θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ασφαλίσιμος στόλος βαίνει μειούμενος.  

 

Αντιμετώπιση κινδύνου 
Για τη στρατηγική αντιμετώπισης του συγκεκριμένου κινδύνου διακρίνονται δύο περιπτώσεις 

(i) να είναι ιδιοσυγκρατικός και (ii) να οφείλεται στο σύνολο της αγοράς. 

i.  Αν ο κίνδυνος είναι ιδιοσυγκρατικός, τότε η αντιμετώπισή του εστιάζεται στην 

καλύτερη αξιολόγηση των αναλαμβανομένων κινδύνων (οχημάτων – οδηγών) και 

επαναξιολόγηση των παραμέτρων τιμολόγησης. Επιπλέον, σε περιορισμό των 

γενικών εξόδων.  

ii. Αν ο κίνδυνος είναι συστημικός, τότε η αντιμετώπισή του εστιάζεται κυρίως στην 

βελτίωση των γενικών εξόδων. Εκτιμάται ότι η περαιτέρω μείωση των ασφαλίστρων 

δεν είναι μακροχρόνια βιώσιμη για το σύνολο της αγοράς και θα πρέπει να 

αναστραφεί η πτωτική πορεία των ασφαλίστρων ώστε να διασφαλισθεί το επιθυμητό 

τεχνικό αποτέλεσμα. Παρά όμως την εκτίμηση αυτή, βραχυπρόθεσμα διαφαίνεται να 

επικρατεί η αντίστροφη τάση. 
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Και στις δύο περιπτώσεις το βάρος επιμερίζεται μεταξύ της Εταιρίας και του αντασφαλιστή 

καθώς υφίστανται ισχυρές αντασφαλίστηκες αναλογικές συμβάσεις.  

Επίσης, επιδιώκεται μία στροφή σε γεωγραφικές περιοχές και χρήσεις που έχουν καλύτερο 

αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά επιφέρει βελτίωση του αποτελέσματος και στις δύο 

περιπτώσεις. 

Η Εταιρία εστιάζει στην διαμόρφωση ασφαλίστρου που εξισορροπεί την εμπορική αποδοχή 

με την τεχνική βιωσιμότητα. Επίσης, αναζητά τρόπους διατήρησης ασφαλιστηρίων/ 

ασφαλισμένων ή ανάκτησης αυτών που θα είχαν συγκρίσιμο ασφάλιστρο. 

 
Παρακολούθηση Κινδύνου 
Τα σχετικά μεγέθη παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση και όποτε εντοπίζονται παρεκκλίσεις 

από τα προσδοκώμενα ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς ώστε αν απαιτηθεί να ληφθούν τα 

παραπάνω μέτρα αντιμετώπισης.  

Την ευθύνη παρακολούθησης έχει η αναλογιστική μονάδα μαζί με τις διευθύνσεις 

underwriting και αποζημιώσεων, καθώς και τη μονάδα διαχείρισης κινδύνου. 

 
Μέτρο επιτυχίας 
Θεωρείται η διατήρηση της κερδοφορίας στα προβλεπόμενα από το επιχειρηματικό πλάνο 

επίπεδα. 

 

2.3.3 Κίνδυνος Αγοράς 

Οι κίνδυνοι ενδιαφέροντος είναι αυτοί που αφορούν στις επενδύσεις – στην αγορά 

προκύπτουν από μία σειρά από πηγές οι οποίες και τους χαρακτηρίζουν. Αυτοί 

κατατάσσονται ως εξής: 

i. Κίνδυνος επιτοκίων 

ii. Κίνδυνος Andreas (πιστωτικών περιθωρίων) 

iii. Κίνδυνος μεταβολής τιμών 

iv. Κίνδυνος ρευστότητας 

v. Κίνδυνος συγκέντρωσης 
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vi. Κίνδυνος αντιστοίχισης περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις (ALM risk). 

 

Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν τόσο το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που έχει χαρακτηριστεί για την 

υποστήριξη των ασφαλίσεων ζημιών (αυτοκινήτου, περιουσίας, κ.λπ.), όσο και το 

χαρτοφυλάκιο που έχει οριστεί για την υποστήριξη των προσωπικών ασφαλίσεων (ζωής, 

υγείας και ατυχήματος).  

Η διαχείριση των επενδύσεων γίνεται σε ευθυγράμμιση με την πολιτική επενδύσεων της 

Εταιρίας ώστε να επιτυγχάνεται το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρίας. Η μετρίαση των 

επιπτώσεων που προκύπτουν από τις παραπάνω πηγές λαμβάνεται υπόψη στην πολιτική 

επενδύσεων με βάση τις καλές πρακτικές που αφορούν τα κατάλληλα μέτρα απόδοσης – 

κινδύνου. Ως εκ τούτου απόκλιση από αυτήν συνιστά κίνδυνο που εστιάζεται στις παραπάνω 

καταγεγραμμένες περιοχές. 

 

Εντοπιζόμενοι κίνδυνοι και αξιολόγηση – μέτρηση αυτών 
Οι κίνδυνοι που εντοπίζονται στις παραπάνω περιοχές περιγράφονται ως εξής: 
 

i. Επιτοκιακός κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος ο οποίος προκύπτει από την μεταβολή της 

καμπύλης επιτοκίων αναφοράς. Επηρεάζει περιουσιακά στοιχεία σταθερού 

εισοδήματος, όπως ομόλογα, έντοκα γραμμάτια ή τα αντίστοιχα αμοιβαία κεφάλαια.  

Ως μέγεθος μέτρησης του κινδύνου αυτού θα χρησιμοποιείται η μεσοσταθμική 

διάρκεια (duration), καθώς και το συνεπακόλουθο Value at Risk (VaR - αξία σε 

κίνδυνο). 

ii.  Κίνδυνος spread (πιστωτικών περιθωρίων):  

Προκύπτει από τη μεταβολή των spreads των επιτοκίων προεξόφλησης. Επηρεάζει 

επίσης τα περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος που αναφέρονται παραπάνω 

και μετράται με τα ίδια μεγέθη. 

iii. Κίνδυνος μεταβολής των τιμών:  

Αφορά στη μεταβολή των τιμών των μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ακινήτων και 

συναλλαγματικών ισοτιμιών αφορά το ύψος της μεταβλητότητας που προκύπτει από 

τη διακύμανση των τιμών αυτών των περιουσιακών στοιχείων.  

Μετράται από τη μεταβλητότητα (volatility), το beta, καθώς και το υπολογιζόμενο 

από αυτά Value at Risk (VaR – αξία σε κίνδυνο). 

iv. Κίνδυνος ρευστότητας:  
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Αφορά στην αδυναμία ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων. Η μέτρηση της 

ρευστότητας γίνεται : 

o Είτε με το χρόνο που απαιτείται να ρευστοποιηθεί μία θέση (position close 

out time), είτε πλήρως είτε μέχρι να επανέρθει στα επιθυμητά επίπεδα 

κινδύνου – χωρίς να επηρεαστεί από την κίνηση αυτή η τιμή της, 

o Ή με τη διαφορά της τιμής αγοράς από την τιμή πώλησης (bid-offer spread). 

Κίνδυνος θεωρείται: 

o Με μέτρο το χρόνο ρευστοποίησης, η απαίτηση άνω των 3 ημερών για τη 

ρευστοποίηση μίας θέσης σε αγορά με όγκο συναλλαγών το 1/3 του 

συνηθισμένου. 

o Με μέτρο τη διαφορά της τιμής αγοράς από την τιμή πώλησης, το εύρος 

διαφοράς άνω του 10% της τιμής. 

Η Εταιρία κατηγοριοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία με βάση τη ρευστότητά τους 

ώστε να γνωρίζει σε κάθε χρονική στιγμή τη δυνατότητά της να τα ρευστοποιεί για να 

καλύπτει τακτικές ή έκτακτες ανάγκες.  

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων είναι αυτή που θα πρέπει να εγκρίνει την 

τοποθέτηση σε μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία εν γένει εμφανίζουν 

μικρότερη ρευστότητα. 

Για τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, όπως π.χ. παράγωγα, εάν και εφόσον 

πραγματοποιηθεί επένδυση σε αυτά, θα χρησιμοποιούνται τα ενδεδειγμένα μέτρα, 

όπως π.χ. τα Greeks, και το υπολογιζόμενο από αυτά Value at Risk. 

v. Κίνδυνος συγκέντρωσης:  

Αφορά στη συσσώρευση σε συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων ή περιουσιακά 

στοιχεία άνω του ποσοστού που προβλέπεται μέσα από την επενδυτική πολιτική και 

υπό το πρίσμα της διαχείρισης κινδύνου. 

Ο κίνδυνος αυτός μετράται με βάση την απόκλιση από τα προβλεπόμενα ποσοστά 

επένδυσης – πλέον της τακτικής κατανομής σε περιουσιακά στοιχεία (tactical asset 

allocation). 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων είναι αυτή που θα πρέπει να εγκρίνει την 

τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων σε ποσοστά διαφορετικά από τα 

προβλεπόμενα στην πολιτική επενδύσεων ή την ανοχή σε περίπτωση που τα 

ποσοστά αυτά προσωρινά διαταράχθηκαν από τις κινήσεις της αγοράς. 

vi. Κίνδυνος αντιστοίχισης περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις (ALM risk):  

Σχετίζεται με την έλλειψη αντιστοίχισης των χρηματοροών των περιουσιακών 

στοιχείων της Εταιρίας με τις χρηματοροές των υποχρεώσεών της.  
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Η παρακολούθηση αντιστοίχισης επιτυγχάνεται τουλάχιστον με την εξίσωση των 

duration των αντίστοιχων χρηματοροών, οπότε επιτυγχάνεται και ανοσοποίηση του 

χαρτοφυλακίου (portfolio immunization).  

Η ύπαρξη duration gap, είτε ακούσια είτε εκούσια, θα πρέπει να εγκρίνεται από την 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, λαμβανομένων υπόψη τυχόν πλεονεκτημάτων που 

προκύπτουν από  αυτή ή τυχόν επιπλέον κινδύνων που προκύπτουν από την πλήρη 

εξίσωση των duration.  

Στην κατηγορία αυτή η Εταιρία θεωρεί ως κίνδυνο αυτόν της αγοράς στο σύνολό του 

κι όχι από κάποια επιμέρους πηγή, κυρίως λόγω της εξαιρετικής μεταβλητότητας που 

επιδεικνύουν οι αγορές, πολλές φορές επηρεαζόμενες από μη χρηματοοικονομικά 

συμβάντα. Δεν υφίσταται η σημαντικότητα των προηγουμένων περιόδων, καθώς 

πλέον η αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου έχει προχωρήσει στο βαθμό που ο 

περιορισμός στην κίνηση κεφαλαίων επέτρεψε. 

 

 

Περιγραφή 
 
Ως κίνδυνος στην περίπτωση αυτή θεωρείται η μη επίτευξη της προβλεπόμενης σύμφωνα με 

το επιχειρηματικό πλάνο απόδοσης (ΜΠΑ) ή/ και απομείωση του χαρτοφυλακίου. 

 
Πηγή 
 
Ως πηγή του κινδύνου αυτού θεωρείται η μεταβλητότητα των περιουσιακών στοιχείων στα 

οποία το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο είναι κατανεμημένο. Άρα στην περίπτωση των μετοχών ο 

κίνδυνος προέρχεται από την αγορά στην οποία διαπραγματεύονται (θεωρώντας ότι 

πρόκειται για ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και άρα ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος είναι 

μηδενικός ή περιορισμένος), ενώ στην περίπτωση των ομολόγων από το επιτόκιο αναφοράς 

και το spread. Όσον αφορά τις προθεσμιακές καταθέσεις, σε αυτή την περίπτωση πηγή 

κινδύνου θεωρείται το επιτόκιο που επιτυγχάνεται. 

 
Αξιολόγηση 
 
Η επέλευση αυτού του κινδύνου θεωρείται δυνατή με μέτριο αποτέλεσμα για την Εταιρία στο 

σύνολό της λόγω της μεταβλητότητας που ενδέχεται να παρατηρηθεί στις Ευρωπαϊκές (και 

ιδιαίτερα στην εγχώρια) αγορές κεφαλαίου και χρήματος. 
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 Αμελητέος Οριακός Μεσαίος Κρίσιμος Καταστροφικός 

Βέβαιο      

Πιθανό      

Δυνατό   ΜΠΑ   

Λιγότερο 
πιθανό 

     

Σπάνιο      

 
Η αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου με στόχο τη διαφοροποίηση των επιλεγμένων μορφών 

επένδυσης και περιουσιακών στοιχείων, έχει σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί και έτσι ο κίνδυνος 

της αγοράς αποτελεί περιοχή εστίασης κυρίως λόγω της μεταβλητότητας των αγορών και όχι 

λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου πλέον.  

Η αξιολόγηση αιτιολογείται από το γεγονός ότι παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί, οι 

παράγοντες που επιφέρουν μεταβλητότητα στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου 

παραμένουν αρκετοί με αβέβαιο μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Εκτιμάται πάντως ότι η 

εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής από τη μια και η συνεχής παρακολούθηση των 

εξελίξεων από την άλλη θα επιτρέψει τον περιορισμό του κινδύνου αυτού στα επιθυμητά 

επίπεδα 

 

2016  -EUR80,6εκ 

 

 

12% 

16% 

7% 

23% 
0% 

39% 

3% 

Ομόλογα  Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια 

Μετοχές Μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 

Λοιπά Χρεόγραφα Ακίνητα 
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Αντιμετώπιση κινδύνου 
 
Η αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού εστιάζεται κυρίως στη συχνότητα παρακολούθησης της 

απόδοσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της επιλογής των περιουσιακών στοιχείων. 

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μηνιαία παρακολούθηση της σύνθεσης και συμπεριφοράς του 

επενδυτικού χαρτοφυλακίου από την επενδυτική επιτροπή της Εταιρίας. Ταυτόχρονα γίνεται 

καθημερινή παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου από τον εξειδικευμένο διαχειριστή 

επενδύσεων (outsourced) που έχει αναλάβει τη διαχείρισή του. Τέλος έχει γίνει προσεκτική 

επιλογή των περιουσιακών στοιχείων ώστε να είναι καλής ποιότητας, δηλαδή investment 

grade για τα ομόλογα και υψηλής κεφαλαιοποίησης και ρευστότητας για τις μετοχές. 

Για την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης μείωσης της συνεισφοράς των επενδύσεων στην 

επίτευξη του επιχειρηματικού πλάνου, η Εταιρία συντάσσει σε συνεργασία με του 

εξειδικευμένους διαχειριστές με τους οποίους συνεργάζεται το επενδυτικό πλάνο της 

επόμενης τριετίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το διεθνές όσο και το εγχώριο επενδυτικό 

περιβάλλον. 

 

Παρακολούθηση κινδύνου 
 
Τα σχετικά μεγέθη παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση και όποτε εντοπίζονται παρεκκλίσεις 

από τα προσδοκώμενα ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς ώστε αν απαιτηθεί να ληφθούν τα 

παραπάνω μέτρα αντιμετώπισης.  

Την ευθύνη παρακολούθησης έχει η οικονομική διεύθυνση με τον διαχειριστή επενδύσεων, 

καθώς και η μονάδα διαχείρισης κινδύνου.  

 
 
Μέτρο επιτυχίας 
 
Θεωρείται η διατήρηση του επενδυτικού αποτελέσματος στα προβλεπόμενα από το 

επιχειρηματικό πλάνο επίπεδα. 
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2.3.4 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Όπως και παραπάνω αναφέρθηκε οι κίνδυνοι ενδιαφέροντος που αφορούν στις συναλλαγές 

– εργασίες της Εταιρίας προκύπτουν κυρίως από την ανικανότητα κάποιου 

αντισυμβαλλόμενου να τηρήσει το δικό του μέρος της υποχρέωσης. Κατατάσσονται λοιπόν 

με βάση την κατηγορία του αντισυμβαλλομένου που αθετεί την υποχρέωσή του: 

 Κίνδυνος από πελάτες 

 Κίνδυνος από συνεργάτες/ διαμεσολαβούντες 

 Κίνδυνος από αντασφαλιστές 

 Κίνδυνος από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

 Κίνδυνος από εκδότες ομολόγων 

 Κίνδυνος από συμβεβλημένους παρόχους 

 
Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν τόσο στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο όσο και στο σύνολο των 

συναλλακτικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Το πρώτο επηρεάζεται κυρίως από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους εκδότες ομολόγων. Οι δεύτερες από τους πελάτες, τους 

συνεργάτες/ διαμεσολαβούντες, τους αντασφαλιστές, αλλά και τους συμβεβλημένους 

παρόχους. Είναι σαφές ότι η δεύτερη ομάδα επηρεάζει τη δομική δραστηριότητα της 

Εταιρίας.  

Η άσκηση της δραστηριότητας της Εταιρίας γίνεται σύμφωνα με μία σειρά από πολιτικές, 

όπως την εμπορική, εισπρακτική (ΠΟΔΙΠΕΑ), καταλληλότητας και εξωπορισμού. Η μετρίαση 

των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις συναλλαγές με τους παραπάνω 

αντισυμβαλλόμενους λαμβάνεται υπόψη σε αυτές με βάση τις καλές πρακτικές που 

επικρατούν, ώστε να επιτυγχάνεται το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρίας. Ως εκ τούτου 

απόκλιση από αυτές συνιστά κίνδυνο που εστιάζεται στις παραπάνω καταγεγραμμένες 

περιοχές. 

 
Εντοπιζόμενοι κίνδυνοι και αξιολόγηση – μέτρηση αυτών 
 
Οι κίνδυνοι που εντοπίζονται στις παραπάνω περιοχές περιγράφονται ως εξής: 
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i. Κίνδυνος από πελάτες: 

Αφορά την αθέτηση οφειλών των πελατών προς την Εταιρία.  

Καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται προκαταβολή του 

ασφαλίστρου για την έναρξη της ασφάλισης ο κίνδυνος αυτός θεωρείται 

περιορισμένος. Σε κάθε περίπτωση όμως θα παρακολουθείται η εισπραξιμότητα, 

όπως στην επόμενη παράγραφο αναλύεται, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι παραμένει 

εντός των επιθυμητών ορίων. 

ii. Κίνδυνος από συνεργάτες/ διαμεσολαβούντες  

Αφορά την αθέτηση υποχρεώσεων των συνεργατών προς την Εταιρία, με ιδιαίτερη 

έμφαση στα συσσωρευμένα ανεξόφλητα υπόλοιπα. 

Καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται προκαταβολή του 

ασφαλίστρου για την έναρξη της ασφάλισης ο κίνδυνος αυτός θεωρείται 

περιορισμένος για νέες ασφαλίσεις. Εξακολουθεί να παραμένει όμως σημαντικός ο 

κίνδυνος από τα συσσωρευμένα υπόλοιπα μέχρι και το 2014 οπότε και εφαρμόστηκε 

η τρέχουσα νομοθεσία. Παρακολουθείται στενά η εισπραξιμότητα, ώστε να 

επιβεβαιώνεται ότι παραμένει εντός των επιθυμητών ορίων. 

iii. Κίνδυνος από αντασφαλιστές  

Αφορά στην αθέτηση ή αδυναμία κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων των 

αντασφαλιστών ή μεσιτών προς την Εταιρία.  

Ο κίνδυνος θεωρείται περιορισμένος λόγω της προσεκτικής επιλογής των 

αντασφαλιστών ως προς την πιστοληπτική τους ικανότητα. Σε πρώτο χρόνο δε θα 

υπάρχει κάποια ποσοτική μέτρηση, αλλά αξιολόγηση με βάση ένα heat matrix, ώστε 

να γνωρίζει η Εταιρία το επίπεδο κινδύνου στο οποίο είναι εκτεθειμένη. 

iv. Κίνδυνος από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

Αφορά αφενός στη συγκέντρωση επενδύσεων σε μεμονωμένο χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα, αφετέρου στην ανικανότητα πιστωτικού ιδρύματος να αποδώσει το 

αποτέλεσμα της επένδυσης ή την αρχική επένδυση.  

Σε πρώτο χρόνο δε θα υπάρχει κάποια ποσοτική μέτρηση, αλλά αξιολόγηση με βάση 

ένα heat matrix, ώστε να γνωρίζει η Εταιρία το επίπεδο κινδύνου στο οποίο είναι 

εκτεθειμένη. Επίσης, θα παρακολουθείται η συγκέντρωση στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, όπως ακριβώς και στην περίπτωση του επενδυτικού κινδύνου, ώστε να 

αποφεύγεται η έκθεση σε μεμονωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πλέον το 

επιθυμητού ορίου. 

v. Κίνδυνος από εκδότες ομολόγων  

Αφορά στην αθέτηση υποχρέωσης εκδότη ομολόγου σχετικά με τη μη καταβολή 

τοκομεριδίου ή της ονομαστικής αξίας του ομολόγου.  
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Σε πρώτο χρόνο δε θα υπάρχει κάποια ποσοτική μέτρηση, αλλά αξιολόγηση με βάση 

ένα heat matrix, ώστε να γνωρίζει η Εταιρία το επίπεδο κινδύνου στο οποίο είναι 

εκτεθειμένη. Επίσης, θα παρακολουθείται η συγκέντρωση στους εκδότες ομολόγων, 

όπως ακριβώς και στην περίπτωση του επενδυτικού κινδύνου, ώστε να αποφεύγεται 

η έκθεση σε μεμονωμένους εκδότες, πλέον το επιθυμητού ορίου. 

vi. Κίνδυνος από συμβεβλημένους παρόχους  

Αφορά στην αδυναμία παροχής κάλυψης προς τους ασφαλισμένους ενώ έχει 

καταβληθεί από την Εταιρία το αντίστοιχο αντίτιμο. 

Σε πρώτο χρόνο δε θα υπάρχει κάποια ποσοτική μέτρηση, αλλά αξιολόγηση με βάση 

ένα heat matrix, ώστε να γνωρίζει η Εταιρία το επίπεδο κινδύνου στο οποίο είναι 

εκτεθειμένη. 

Για την πρώτη, δεύτερη, τέταρτη και πέμπτη κατηγορία, κίνδυνο θεωρείται ότι 

συνιστά η παρέκκλιση κάποιου από τα μεγέθη, που στην επόμενη ενότητα 

αναφέρονται, σε ποσοστό άνω του 10%. Για τις υπόλοιπες η επιδείνωση του 

κινδύνου που οδηγεί σε αλλαγή κατηγορίας με βάση το heat matrix. Εφόσον κάποιο 

από αυτά εμφανιστεί θα πρέπει να επισημαίνεται ώστε να λαμβάνονται οι 

απαραίτητες ενέργειες σύγκρισης με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα ή να 

επανεξετάζεται η ανοχή (tolerance). 

Στην κατηγορία αυτή η Εταιρία εστιάζει στον κίνδυνο που προκύπτει από τις 

απαιτήσεις από τρίτους (ανεξόφλητα υπόλοιπα), καθώς το συνεχιζόμενο δυσμενές 

περιβάλλον δεν επιτρέπει στους οφειλέτες να ανακτήσουν εισοδήματα που θα τους 

επέτρεπαν να αποπληρώσουν το χρέος τους. 

 
Περιγραφή 
 
Ως βασικότερος κίνδυνος που αφορά την εισπρακτική πολιτική θεωρείται η μη επίτευξη της 

μείωσης των ανεξόφλητων υπολοίπων (ΜΕΜ) σε σχέση το επιχειρηματικό πλάνο. Αυτό 

σημαίνει είτε ότι τα ανεξόφλητα υπόλοιπα δε θα μειωθούν είτε δε θα μειωθούν με τον 

προσδοκώμενο ρυθμό. 

Δε θεωρείται ως ιδιαίτερος ο κίνδυνος περαιτέρω αύξησης των υπολοίπων καθώς η 

τρέχουσα εισπρακτική πολιτική της Εταιρίας δεν επιτρέπει τη συσσώρευση νέων 

ανείσπρακτων ασφαλίστρων. 

 
Πηγή 
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Ως βασική αιτία του κινδύνου αυτού θεωρείται η τυχόν επιδείνωση του οικονομικού 

κλίματος η οποία ενδέχεται να οδηγήσει τους οφειλέτες σε αδυναμία να εξοφλήσουν τα 

οφειλόμενα ποσά. 

Αξιολόγηση 
 
Η επέλευση αυτού του κινδύνου θεωρείται δυνατή με μεσαίο ως κρίσιμο αποτέλεσμα για την 

Εταιρία στο σύνολό της λόγω της σημαντικότητας της είσπραξης των ανεξόφλητων ποσών. 

Ο κίνδυνος αυτός συνεχίζει να συνιστά περιοχή εστίασης για το άμεσο μέλλον, καθώς το 

οικονομικό περιβάλλον δε δείχνει να βελτιώνεται και συνεπώς το διαθέσιμο μέρος του 

εισοδήματός των οφειλετών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τακτοποίηση των οφειλών 

τους συρρικνώνεται.  

 

 Αμελητέος Οριακός Μεσαίος Κρίσιμος Καταστροφικός 

Βέβαιο      

Πιθανό      

Δυνατό    ΜΕΜ  

Λιγότερο 
πιθανό 

     

Σπάνιο      

 
 

Εκτιμάται ότι η Εταιρία θα εξακολουθήσει να καταβάλει σημαντική προσπάθεια  

 Για να εισπραχθούν τα ανεξόφλητα υπόλοιπα,  

 Να αυξηθεί το ποσοστό εισπραξιμότητας Συναλλαγματικών και Επιταγών, 

 

αναγνωρίζοντας σαφώς ότι το συνεχώς επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον καθιστά την 

πληρωμή ενίοτε δύσκολη. 

 
Αντιμετώπιση κινδύνου 
 
Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται ήδη με μία σειρά από ενέργειες που η Εταιρία έχει 

αναλάβει. Αυτές αφορούν : 
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 Το διακανονισμό των οφειλών σε δόσεις – ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του 

διαμεσολαβούντα. 

 Την προσημείωση ακινήτων ή τη λήψη άλλων εγγυήσεων, όπου αυτό είναι εφικτό. 

 Τη δικαστική διεκδίκηση των ανεξόφλητων υπολοίπων, όπου οι προηγούμενες λύσεις 

δεν απέδωσαν. 

 Την προσπάθεια διατήρησης της σχέσης και της παραγωγής με οφειλέτες που τηρούν τη 

ρύθμιση ώστε να διασφαλίζεται η πληρωμή της. 

 
Παρακολούθηση κινδύνου 
 
Τα σχετικά μεγέθη παρακολουθούνται περιοδικά σε τακτική βάση και όποτε εντοπίζονται 

παρεκκλίσεις από τα προσδοκώμενα ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς ώστε αν απαιτηθεί 

να ληφθούν περαιτέρω μέτρα αντιμετώπισης.  

Την ευθύνη παρακολούθησης έχει η οικονομική διεύθυνση, το εισπρακτικό τμήμα, καθώς και 

η μονάδα διαχείρισης κινδύνου. 

 
Μέτρο επιτυχίας 
 
Θεωρείται η διατήρηση του αποτελέσματος στα προβλεπόμενα από τις εσωτερικές αρμόδιες 

υπηρεσίες  επίπεδα. 

 

2.3.5 Αρχή του Συνετού Προσώπου 

Η Εταιρεία υποχρεούται να επενδύει τα στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για την 

κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης και της κεφαλαιακής απαίτηση 

φερεγγυότητας σύμφωνα με την αρχή του «συνετού προσώπου». Η αρχή του συνετού 

προσώπου ορίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να επενδύονται με τρόπο που ένα 

«συνετό  πρόσωπο» θα έκανε, δηλαδή ότι οι αποφάσεις είναι γενικά αποδεκτές ως υγιείς για 

το μέσο πρόσωπο.  

Η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις επενδύσεις της λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του 

επιχειρηματικού σχεδίου της επόμενης τριετίας με κύριο γνώμονα ότι τα Έσοδα από 

Επενδύσεις αποτελούν συμπληρωματική δραστηριότητα με την Εταιρία να παραμένει 
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προσηλωμένη στην παραγωγή κερδοφόρου Τεχνικού Αποτελέσματος. Αυτό έχει καθορίσει τις 

απαιτήσεις σε μετρητά, αλλά και τη ρευστότητα των λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Το 

χαρτοφυλάκιο σταθερού εισοδήματος (ομόλογα, κ.λπ.) επενδύεται σε βραχυπρόθεσμα μέσα 

τα οποία, μαζί με τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών που κατέχει προσεγγίζουν τη φύση 

και τη διάρκεια των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της Εταιρίας. Επιπλέον, η Εταιρεία είναι 

εκτεθειμένη σε μεσοπρόθεσμη δραστηριότητα για την οποία το χαρτοφυλάκιο μετοχών, και 

ακινήτων θεωρήθηκε καλή επένδυση για την αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του πληθωρισμού. 

Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 κατανέμονται ως εξής: 

 

 

2.3.6 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Κίνδυνος ρευστότητας περιγράφεται ως ο κίνδυνος ζημίας από την μη ικανότητα 

αποπληρωμής υποχρεώσεων με προσήκοντα τρόπο και σε προσήκοντα χρόνο. Ο ανωτέρω 

κίνδυνος κατηγοριοποιείται σε δύο τύπους: 

i. Χρηματοδοτικός Κίνδυνος Ρευστότητας: Προκύπτει όταν η Εταίρα δεν μπορεί να 

εξοφλήσει της υποχρεώσεις της λόγο αδυναμίας εξεύρεσης πηγών χρηματοδότησης. 

ii. Αγοραίος Κίνδυνος Ρευστότητας: Προκύπτει όταν η Εταιρία αδυνατεί να πουλήσει 

στοιχεία που αποτελούν το ή εν γένει να μετατρέψει το ΠΡ σε μετρητά χωρίς 

σημαντικές απώλειες/ζημιές. 

12% 

16% 

7% 

23% 
0% 

39% 

3% 

Ομόλογα  Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια 

Μετοχές Μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 

Λοιπά Χρεόγραφα Ακίνητα 

Προθεσμιακές Καταθέσεις 
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Risk Tolerance 
 
Ο κύριος δείκτης που χρησιμοποιεί η Εταιρία για την μέτρηση και περιορισμό του κινδύνου 

ρευστότητας είναι ο «Ορίζοντας Αντοχής» ή «OA». Ο ΟΑ μετράει το χρονικό περιθώριο που η 

Εταιρία μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την καθημερινή 

της λειτουργία όπως αυτές υπολογίζονται σε προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (“Stress 

Test”). Ο ΟΑ έχει τεθεί από την Εταιρία να είναι ανώτερος των 9 μήνες. Η Εταιρία 

χρησιμοποιεί προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων με σκοπό να υπολογίσει τις ανάγκες 

ρευστότητας σε διάφορα ΟΑ. Το κατωτέρω διάγραμμα περιγράφει την σχέση μεταξύ του ΠΡ 

και των αναγκών ρευστότητας όπως αυτές προκύπτουν από τις προσομοιώσεις ακραίων 

καταστάσεων για ΟΑ 9 μηνών (Ελάχιστο ΟΑ και Ελάχιστο ΠΡ) καθώς και σε ένα ΟΑ 12 μηνών 

(Στόχος ΠΡ). Όταν το μέγεθος του ΠΡ ξεπερνά τις ανάγκες ρευστότητας του Στόχου ΠΡ τότε η 

Εταιρία μπορεί απρόσκοπτα να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ένα σενάριο 

ακραίας προσομοίωσης για τους επόμενους 12 μήνες. 

Για να εξασφαλιστεί η αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων απαιτείται βάση της 

παρούσας Πολιτικής ότι η αναμενόμενη καθαρή ταμιακή εκροή των επόμενων 3 

ημερολογιακών μηνών (Net Cash Outflow) να μπορεί να αποπληρωθεί από την λήξη των 

επενδύσεων που αποτελούν μέρος του ΠΡ. 

 

2.3.7 Λειτουργικός Κίνδυνος 

Στην κατηγορία αυτή των κινδύνων εξετάζονται όλοι οι κίνδυνοι που δεν ανήκουν σε κάποια 

από τις παραπάνω κατηγορίες και αφορούν κυρίως: 

 Τα μηχανογραφικά συστήματα της Εταιρίας 

 Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας  

 Τη φήμη της Εταιρίας 

 Τη συνέχιση της δραστηριότητας σε περίπτωση επέλευσης κάποιου εξωτερικού 

συμβάντος  

 Το νομικό περιβάλλον  

 Την απάτη 
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Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι οι πηγές τους εντοπίζονται σχεδόν σε κάθε σημείο 

δραστηριότητας της Εταιρίας, καθώς οι λειτουργίες της επιτελούνται από το ανθρώπινο 

δυναμικό της Εταιρίας, υποστηρίζονται από τα μηχανογραφικά της συστήματα και 

διαδικασίες και μπορούν να επηρεαστούν από το ευρύτερο περιβάλλον εντός τους οποίου 

ασκεί τις εργασίες της. Το τελευταίο μπορεί να οδηγήσει στις τέσσερεις τελευταίες 

κατηγορίες κινδύνων. 

 

Εντοπιζόμενοι κίνδυνοι και αξιολόγηση – μέτρηση αυτών 
 
Οι κίνδυνοι που εντοπίζονται στις παραπάνω περιοχές περιγράφονται ως εξής: 
 

i.  Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με τα μηχανογραφικά συστήματα της Εταιρίας:  

Σε αυτή την κατηγορία κινδύνων περιλαμβάνεται: 

o Ενδεχόμενο κατασκευαστικό ή προγραμματιστικό σφάλμα πρόσκαιρο ή 
δομικό. 

o Ενδεχόμενη λανθασμένη αποστολή στοιχείων ή ανεπιθύμητη πρόσβαση σε 
αυτά. 

o Ενδεχόμενη λανθασμένη ή ελλιπής καταχώρηση στοιχείων. 

o Ενδεχόμενη λανθασμένη σύνδεση αρχείων, αστοχία προδιαγραφών 
ακατάλληλος προγραμματισμός.  

o Ενδεχόμενη κακόβουλη ενέργεια με σκοπό τη παρεμπόδιση της λειτουργίας 
της Εταιρίας. 

 

 

ii. Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας: 

Αφορούν  

o Σε τυχόν σφάλματα, ακούσια ή εκούσια, τα οποία μπορούν να ζημιώσουν την 
Εταιρία ή τον ασφαλισμένο ή τον μέτοχο ή τον διαμεσολαβούντα (ή τυχόν 
άλλο ενδιαφερόμενο μέρος) προκαλώντας έτσι ενδεχόμενα προβλήματα 
στην Εταιρία.  

 Πρόκειται συνήθως για ανθρώπινα λάθη που ενδέχεται να 
επηρεάσουν δυσμενώς τις βασικές υπηρεσίες της Εταιρίας και 
αφορούν την ανάληψη των κινδύνων, την έκδοση ασφαλιστηρίων, 
την αποζημίωση ασφαλισμένου, την είσπραξη ασφαλίστρων κ.λπ.  

o Την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, σε κάθε πτυχή της 
εκτέλεσης της καθημερινής του εργασίας και λειτουργίας της Εταιρίας και 
περιλαμβάνει 

 Την σαφήνεια και τήρηση της οργανωτικής δομής 
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 Την περιγραφή καθηκόντων και διαδικασιών 

 Τον κανονισμό λειτουργίας και τους κανόνες/ όρους εργασίας 

 Την επάρκεια του προσωπικού 

 Την αποδοτικότητα του προσωπικού και τη μέτρηση αυτής 

 Τις διαδικασίες στοχοθεσίας και αξιολόγησης των εργαζομένων 

 Την εξέλιξη και ανάπτυξη των εργαζομένων 

 Το σύστημα αμοιβών/ μισθών της Εταιρίας 

 Την παρακολούθηση της παρουσίας ή/ και  της απουσίας και τα 
αιτήματα ή/ και τον προγραμματισμό αδειών 

 Τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού 

 Την ένταξη και την υιοθέτηση της εταιρικής κουλτούρας 

 Την ικανότητα διαχείρισης έργων σε καθημερινή βάση και της 
τήρησης των διαδικασιών 

 Τη διαδικασία εξωπορισμού και την τήρηση αυτής 
 
Για όλα τα παραπάνω, τυχόν έλλειψη διαδικασιών ή απόκλιση από αυτές (εφόσον υπάρχουν) 
θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο. 
 

iii. Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με τη φήμη της Εταιρίας  

o Αφορούν στην ενδεχόμενη προσβολή της φήμης της Εταιρίας , η οποία 
μπορεί να προέλθει από τυχόν 

o Δυσαρέσκεια ασφαλισμένου ή τρίτου από την αποζημίωση που έλαβε ή δεν 
έλαβε (ως ποσό) ή από τη διαδικασία αποζημίωσης. 

o Διαφωνία του ασφαλισμένου με το ύψος των ασφαλίστρων που καλείται να 
καταβάλει, ενδεχόμενα λόγω προσαρμογής τους. 

o Ρήξη της σχέσης συνεργάτη με την Εταιρία. 

o Κακόβουλη τοποθέτηση μέσων (μαζικής ενημέρωσης) ή ενώσεων 
(καταναλωτών) απέναντι στην Εταιρία – συνήθως μετά από προσφυγή σε 
αυτά δυσαρεστημένων ασφαλισμένων ή τρίτων. 

 

iv. Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με τη συνέχιση της δραστηριότητας σε περίπτωση επέλευσης 
κάποιου εξωτερικού συμβάντος  

Αφορούν  

o Στο ενδεχόμενο ανικανότητας της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά 
της σε περίπτωση επέλευσης κάποιου εξωτερικού συμβάντος, όπως: 

 Φυσικά φαινόμενα, όπως σεισμός, πλημμύρα, κ.λπ. που οδηγούν σε 
αδυναμία λειτουργίας του μηχανισμού της Εταιρίας. 

 Προκλητά φαινόμενα, όπως πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, κακόβουλες 
ενέργειες, κ.α. τα οποία δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της 
δραστηριότητας της Εταιρίας. 
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o Στην ασφάλεια και υγιεινή των εγκαταστάσεων κατά την καθημερινή 
προσέλευση/ χρήση αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και ασφάλεια 
του περιβάλλοντος εργασίας/ δραστηριότητας. 

 

v. Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με το νομικό περιβάλλον  

Αφορούν σε κινδύνους που σχετίζονται κυρίως με: 

o Την αλλαγή του εποπτικού πλαισίου ή τυχόν άλλες αλλαγές στο οικονομικό – 
φορολογικό πλαίσιο που επιφέρουν αλλαγές στη νομοθεσία και που 
επηρεάζουν τη λειτουργία της Εταιρίας, όπως για παράδειγμα τα προϊόντα, 
την τιμολόγησή τους κ.λπ. και απαιτούν ενέργειες ευθυγράμμισης από την 
Εταιρία. 

o Τυχόν διαφωνία της Εταιρίας με τρίτο. 

o Δημοσιονομικά θέματα που ενδέχεται να εμφανιστούν, όπως  μη 
αναγνωριζόμενα έσοδα ή έξοδα, υποβολές προς τις φορολογικές αρχές, 
καταβολή ή επιστροφή φόρων, κ.α., τα οποία εμφανίζουν μία έντονη και 
συχνή μεταβλητότητα. 

 

vi. Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την απάτη  

Αφορούν σε κινδύνους που σχετίζονται κυρίως με την: 

o Πλαστογραφία, αφαίρεση χρημάτων, ψευδείς δηλώσεις κ.λπ. από 
σχετιζόμενο με την Εταιρία άτομο (προσωπικό, διαμεσολαβούντα, κ.λπ.). 

o Ψευδή αίτηση αποζημίωσης, χωρίς να έχει επέλθει ουσιαστικά ο 
ασφαλιζόμενος κίνδυνος ή αυτός να προκλήθηκε με σκοπό τον πλουτισμό 
του ασφαλισμένου, του παρόχου, του δικαιούχου ή του τρίτου. 

o Αφαίρεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας από τρίτο άτομο μη 
σχετιζόμενο με αυτή. 

o Εξαπάτηση με οποιοδήποτε τρόπο της Εταιρίας εσωτερικά από μέλος του 
ανθρώπινου δυναμικού της. 

o Εγκληματική ενέργεια προς την Εταιρία ή μέλη του προσωπικού της. 
 
Στην κατηγορία αυτή η Εταιρία θεωρεί σημαντικότερο τον κίνδυνο που προκύπτει από την 

επέλευση συμβάντος που θα απαιτήσει τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρίας και 

καθιστά τον έλεγχο της επάρκειας του σχεδίου συνέχισης δραστηριότητας απαραίτητο. 

 
Περιγραφή 
 
Ο βασικότερος κίνδυνος στην κατηγορία αυτή εντοπίζεται στην τυχόν σοβαρή δυσλειτουργία 

ή και διακοπή της δραστηριότητας της εταιρείας (AΣΔ) λόγω κάποιου εξωτερικού συμβάντος, 

όπως για παράδειγμα ισχυρό σεισμό, πυρκαγιά, και άλλα. 
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Πηγή 
 
Ως βασικότερες πηγές εντοπίζονται: 

 Τα φυσικά φαινόμενα, όπως σεισμός, πλημμύρα, κ.λπ. που οδηγούν σε αδυναμία 

λειτουργίας του μηχανισμού της Εταιρίας. 

 Προκλητά φαινόμενα, όπως πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, κακόβουλες ενέργειες, κ.α. τα 

οποία δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρίας. 

 
Αξιολόγηση 
 
Η επέλευση αυτού του κινδύνου θεωρείται ως δυνατή λόγω του μεγάλου εύρους των πηγών 

από τις οποίες μπορεί να επέλθει, με τη σφοδρότητα να κρίνεται ως μεσαία ή κρίσιμη 

ανάλογα με τη περίσταση. 

 

 Αμελητέος Οριακός Μεσαίος Κρίσιμος Καταστροφικός 

Βέβαιο      

Πιθανό      

Δυνατό   ΑΣΔ   

Λιγότερο 
πιθανό 

     

Σπάνιο      

 
 
 
Αντιμετώπιση Κινδύνου 
 
Η αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού εστιάζεται αφενός στη λήψη μέτρων προστασίας για ότι 

μπορεί να προβλεφθεί κυρίως όμως σε σχέδιο συνέχισης δραστηριότητας ώστε να είναι 

δυνατή η συνέχιση των κύριων λειτουργιών της εταιρείας από τα αντίστοιχα άτομα σε 

εναλλακτικό χώρο.  

Το σχέδιο συνέχισης δραστηριότητας (business continuity plan) έχει ήδη καταρτιστεί  σε 

σχέση με τα μηχανογραφικά συστήματα και έχουν λάβει χώρα οι σχετικές δοκιμές με τη 

συμμετοχή όλων των τμημάτων της Εταιρίας. Αυτό που απαιτείται είναι η κατάρτιση ενός 

γενικότερου πλάνου δράσης των επί μέρους τμημάτων της Εταιρίας και η αξιολόγηση στην 

πράξη ως προς την εφαρμογή του και αποτελεσματικότητά του. Προς τούτο θα πρέπει να 
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γίνουν οι αντίστοιχες ασκήσεις προσομοίωσης των αντίστοιχων καταστάσεων, ώστε να 

επιβεβαιωθεί ότι η Εταιρία μπορεί να λειτουργήσει αν οι παραπάνω πηγές οδηγήσουν στον 

αντίστοιχο κίνδυνο. Οι ασκήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους 2017. 

 

Παρακολούθηση κινδύνου 

 
Η παρακολούθηση γίνεται από τη διεύθυνση πληροφορικής σε συνεργασία με τα υπόλοιπα 

ενδιαφερόμενα τμήματα της Εταιρίας. 

 

Μέτρο επιτυχίας 
 
Θεωρείται η αποφυγή του κινδύνου αυτού και των συνεπειών που επιφέρει. 

 

2.3.8 Λοιποί Σημαντικοί Κίνδυνοι 

Μία σειρά από συμβάντα πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η μετανάστευση, η 

έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η ανησυχία για άλλα 

επερχόμενα, επιφέρουν σημαντική μεταβλητότητα στο οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης, 

αλλά και του κόσμου. Οι συνέπειες αυτών δεν μπορούν να προβλεφθούν σε επιχειρηματικό 

επίπεδο, όμως η Εταιρία εφαρμόζοντας  χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση αποσκοπεί στο 

να αποσοβήσει τυχόν επιδράσεις στη λειτουργία και απόδοσή της από τέτοιας μορφής 

εξωγενή γεγονότα. 

2.4.   ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΙΙ 

2.4.1 Στοιχεία Ενεργητικού 

Την 31 Δεκεμβρίου 2016 η Εταιρία κατείχε τα κάτωθι στοιχεία Ενεργητικού: 

Κατηγορία Στοιχείου 
Ενεργητικού 

Αξία κατά 
ΔΠΧΠ σε Eur 

Προσαρμογή 
Look Through  

Προσαρμογή 
σε Solvency II 

Αξία σε SII Σημ. 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 944.155,28  -944.155,28 0,0 1.2.1. 

Ακίνητα ιδιόχρησης και Πάγια 
Περιουσιακά  Στοιχεία  

19.305.155,40   19.305.155,40 1.2.2. 

Ακίνητα Επένδυσης 31.787.239,32   31.787.239,32 1.2.3. 
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Μετοχές 18.470.161,85 -9.837.845,30
  

   8.632.316,55 1.2.4. 

Ομόλογα  10.044.182,67   10.044.182,67 1.2.4. 

Αμοιβαία Κεφάλαια 18.292.755,58  9.837.843,75*  28.130.599,33 1.2.4. 

Προθεσμιακές καταθέσεις 2.000.066,67   2.000.066,67 1.2.5. 

Δάνεια  292.347,25   292.347,25 1.2.6. 

Απαιτήσεις από πελάτες και 
διαμεσολαβητές 

32.594.469,35  38.132,47 32.632.601,82 1.2.7. 

Λοιπές απαιτήσεις 4.510.949,89   4.510.949,89 1.2.7. 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 4.082.833,50   4.082.833,50 1.2.7. 

Ανακτήσιμα ποσά από 
αντασφαλιστές 

27.436.234,47  1.155.294,64 28.591.529,11 
 

1.2.8. 

Αναβαλλόμενα έξοδα 
πρόσκτησης 

4.350.234,14  -4.350.234,14 0,0 1.2.9. 

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

5.559.695,69   5.559.695,69 1.2.10. 

Σύνολο Στοιχείων Ενεργητικού 179.670.481,06 -1,55 -4.100.962,31 175.569.517,20  

*Διαφορά από στρογγυλοποιήσεις  λόγω look through Eur 1,55 

 

Οι αρχές αποτίμησης που εφαρμόζονται σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι συνεπείς με 

εκείνες που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, εκτός ορισμένων περιπτώσεων όπως 

αναφέρεται παρακάτω και συγκεκριμένα: 

Σημείωση Επεξήγηση 

1.2.1 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία – Τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία δεν 
αναγνωρίζονται για τους σκοπούς του Solvency II 

1.2.2 Ακίνητα ιδιόχρησης και Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία.  - Τα ακίνητα ιδιόχρησης 
αποτιμούνται σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εκτίμηση από ανεξάρτητο 
πιστοποιημένο εκτιμητή μειωμένα κατά τις αποσβέσεις και οποιαδήποτε ζημία 
απομείωσης ή στο κόστος κτήσης αν η κτήση έχει λάβει χώρα τα τελευταία τρία 
χρόνια. Τα ακίνητα αποτιμούνται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια και όταν 
υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται 
στην αναπόσβεστη αξία τους μειωμένη με οποιαδήποτε ζημία απομείωσης. 

1.2.3 Ακίνητα επένδυσης - Τα ακίνητα επένδυσης αποτιμούνται σύμφωνα με την πιο 
πρόσφατη εκτίμηση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή ή στο κόστος 
κτήσης αν η κτήση έχει λάβει χώρα τα τελευταία. Τα ακίνητα αποτιμούνται 
τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια και όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης. 

1.2.4. Μετοχές  – Ομόλογα – Αμοιβαία κεφάλαια – Οι επενδύσεις αποτιμούνται με τις 
αγοραίες αξίες  κατά την ημερομηνία αναφοράς  με την προσέγγιση  του «look 
through», ώστε να αναγνωρισθούν τυχόν κίνδυνοι από τα υποκείμενα 
περιουσιακά στοιχεία (underlying assets). Μετοχές μη εισηγμένες σε 
οργανωμένη αγορά αποτιμούνται από ανεξάρτητο εκτιμητή ή στο κόστος εφ’ 
όσον πρόκειται για επένδυση προς άμεση πώληση. 

1.2.5 Προθεσμιακές καταθέσεις – Αποτιμούνται στην ονομαστική αξία τους κατά την 
ημερομηνία αναφοράς πλέον των δουλευμένων τόκων κατά την ίδια 
ημερομηνία 
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1.2.6 Δάνεια - Τα δάνεια αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος μείον κάθε 
πρόβλεψη για απομείωση. 

1.2.7 Απαιτήσεις από πελάτες και διαμεσολαβητές- Λοιπές απαιτήσεις – Απαιτήσεις 
από αντασφαλιστές – Οι απαιτήσεις αυτές αποτιμούνται βάσει της βέλτιστης 
εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, προεξοφλημένες στην παρούσα αξία όταν η 
αναμενόμενη ανάκτηση είναι μεγαλύτερη από ένα έτος. 

1.2.8 Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλιστές   –   Η αποτίμηση των Ανακτήσιμων 
ποσών από Αντασφαλιστές γίνεται με βάση το τύπο της σύμβασης 
λαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα αφερεγγυότητας του αντασφαλιστή με 
βάση την πιστοληπτική του ικανότητα (rating). 

1.2.9 Αναβαλλόμενα έξοδα πρόσκτησης  –  Τα αναβαλλόμενα έξοδα πρόσκτησης δεν 
αναγνωρίζονται για τους σκοπούς του  Solvency II 

1.2.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα - Αποτιμούνται στο ποσό που κατέχεται 
κατά την ημερομηνία αναφοράς ενώ στην περίπτωση ξένων νομισμάτων αυτά 
μετατρέπονται με τη χρήση της συναλλαγματικής ισοτιμίας την ίδια 
ημερομηνία. 

 
 

2.4.2 Τεχνικές Προβλέψεις 

Όπως ορίζεται στην πολιτική Τεχνικών Προβλέψεων της εταιρείας, «η εταιρεία έχει 

υποχρέωση για σχηματισμό τεχνικών προβλέψεων που αφορούν όλες τις ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές τους υποχρεώσεις έναντι των ασφαλιζόμενων, δικαιούχων και 

συμβαλλόμενων που προκύπτουν από τις ασφαλιστικές συμβάσεις που η εταιρεία έχει 

συνάψει». 

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία  προχώρησε στον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων τόσο 

σε περιβάλλον IFRS όσο και σε Solvency II με ημερομηνία αποτίμησης 31/12/2016. 

Η εκτίμηση των τεχνικών αποθεμάτων έγινε σύμφωνα με το ν. 4364/2016.  

Τα σχηματισθέντα αποθέματα στο παθητικό είναι : 

 Απόθεμα Ασφαλίστρων (Premium Provisions)  

 Αποθέματα Εκκρεμών Ζημιών (Claims Provisions)  

 Αποθέματα Για Έμμεσα Έξοδα Διακανονισμού Ζημιών (ULAE)  

 Περιθώριο κινδύνου (Risk Margin) 

ενώ, τα Ανακτήσιμα ποσά από Αντασφαλιστές (Reinsurance Recoverables), υπολογίζονται στο 

ενεργητικό. 
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Για τον, όσο το δυνατόν ορθότερο, υπολογισμό των BEL ανά ομοιογενή ομάδα κινδύνου, θα 

πρέπει να υπάρχουν επαρκή και αξιόπιστα ιστορικά δεδομένα όπως αυτό περιγράφεται στη 

σχετική νομοθεσία.  

Σαν ομοιογενείς ομάδες κινδύνου ελήφθησαν οι κατ’ ελάχιστον οριζόμενες στη νομοθεσία 

και που πρακτικά αποτυπώνονται μέσω του  λογιστικού τους κλάδου. 

Οι κύριες πηγές αβεβαιότητας στο σχηματισμό των Τεχνικών Προβλέψεων έχουν να κάνουν 

με τις εξής περιοχές: 

 Για τις ήδη αναγγελθείσες ζημιές αν το επίπεδο των υπαρχουσών πληροφοριών είναι 

ικανοποιητικό για το επαρκή σχηματισμό πρόβλεψης. 

 Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα και ποιότητα των υπαρχόντων στοιχείων από τα 

προηγούμενα έτη τόσο ασφαλέστερη η πρόβλεψη των μελλοντικών υποχρεώσεων 

 Ο υπολογισμός των αποθεμάτων για τις ζημιές που έχουν ήδη συμβεί αλλά όχι και 

αναγγελθεί (IBNR) δημιουργεί παραδοσιακά αβεβαιότητα. 

 Οι συνεχείς μεταβολές στο περιβάλλον –ασφαλιστικό και οικονομικό- δημιουργεί 

επιπλέον αβεβαιότητα στο κατά πόσο οι τάσεις του παρελθόντος θα αντικατοπτρίζονται 

στο μέλλον, τόσο για τη έκταση των νέων ζημιών όσο και για τη οριστική διευθέτηση των 

υπαρχόντων συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που τους αναλογούν. 

 Ο υπολογισμός Περιθωρίου Κινδύνου (Risk Margin) σε περιβάλλον SII, απαιτεί τον όσο 

το δυνατόν πιο ακριβή υπολογισμό των μελλοντικών Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (SCR) 

της εταιρείας, είναι κάτι που ενσωματώνει όλες τις προηγούμενες αβεβαιότητες. 

 

Η εταιρεία προσπαθεί να περιορίσει τις παραπάνω αβεβαιότητες μέσα από τις       

παρακάτω ενέργειες: 

 Συνεχή παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των υπαρχουσών ζημιών μέχρι τη οριστική 

διευθέτηση τους – runoff, έξοδα διακανονισμού, προσπάθεια εξωδικαστικού 

συμβιβασμού κλπ. 

 Συνεχή παρακολούθηση του σχηματισμού νέων ζημιών – συχνότητα, σφοδρότητα, 

αιτίες, τάσεις. 

 Ισχυρή αντασφαλιστική κάλυψη τόσο σε αναλογικό επίπεδο όσο και σε καταστροφικά 

γεγονότα.  

 

A. Η βέλτιστη εκτίμηση για τις προβλέψεις εκκρεμών ζημιών Γενικών Ασφαλίσεων 

αποτελείται από το Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών Φ/Φ που έχει εκτιμηθεί από την Εταιρία και 
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το επιπλέον υπολογισθέν στατιστικό απόθεμα για τους κλάδους που υπολογίζεται, ώστε να 

εκτιμηθεί το ύψος του αναμενόμενου τελικού κόστους των ζημιών. Το επιπλέον στατιστικό 

απόθεμα περιλαμβάνει τα εξής: 

 Πρόβλεψη για ζημιές που έχουν επέλθει αλλά δεν έχουν αναγγελθεί (IBNR). 

 Πρόβλεψη για μελλοντική εξέλιξη του συνολικού ποσού που θα απαιτηθεί, πλέον 

εκείνου που ήδη σχηματίστηκε με τη μέθοδο Φ/Φ, 

 Πρόβλεψη μελλοντικών πληρωμών για ζημιές που έχουν ήδη διακανονισθεί κατά την 

ημερομηνία υπολογισμού, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο να αναβιώσουν κατ’ εκτίμηση της 

Εταιρίας. 

Λόγω του μικρού μεγέθους των λοιπών κλάδων, επιπλέον στατιστικό απόθεμα εκτιμάται για 

τους κλάδους Αστική Ευθύνη αυτοκινήτων (19) , Χερσαία Οχήματα (12), Περιουσίας (17-18) 

και Υγεία NSLT.  

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο κλάδο Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτων (19) είναι Chain 

Ladder, B.F., case outstanding development, Frequency-Severity, B.S. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στους κλάδους Χερσαία Οχήματα (12), Περιουσίας (17-18) 

και Υγεία NSLT είναι οι Chain Ladder και  B.F. 

Για τους λοιπούς κλάδους δεν έγινε στατιστική ανάλυση και σαν βέλτιστη εκτίμηση για τις 

εκκρεμείς ζημιές ελήφθη εκείνο που σχηματίσθηκε με τη μέθοδο  Φ/Φ. 

Ο προσδιορισμός των χρηματοροών πραγματοποιείται ανά κλάδο βάσει των αντίστοιχων 

ποσοστών payment pattern και επί των αναμενόμενων χρονικών χρηματοροών εφαρμόστηκε 

τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Λόγω της βαρύτητας αλλά και του μεγάλου απαιτούμενου 

χρόνου για να «σβήσουν» οι υποχρεώσεις του κλάδου ΑΕ,  παρατίθεται ο αντίστοιχος 

πίνακας  ανά έτος ατυχήματος. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +10 

<=2006 40% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2007 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2008 33% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2009 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2010 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2011 16% 17% 17% 17% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 

2012 24% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 0% 0% 0% 0% 
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2013 30% 16% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 0% 0% 0% 

2014 28% 22% 12% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 0% 0% 

2015 24% 21% 17% 9% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 

2016 34% 16% 14% 11% 6% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

 

Σενάρια ευαισθησίας 
Έγιναν οι παρακάτω έλεγχοι  ευαισθησίας για τα στοιχεία 31/12/2016  

  _  αύξηση δείκτη ζημιάς 5% σε όλους τους κλάδους  

   _  αύξηση δείκτη ζημιάς 5% και αύξηση combined ratio 3% σε όλους τους κλάδους  

Τα αποτελέσματα στο παρακάτω πίνακα 

 UPR * CR BEL PR Recoverables 

αύξηση δείκτη ζημιάς 5% 7,8% 7,8% 9,0% 

αύξηση δείκτη ζημιάς 5% και 
αύξηση combined ratio 3% 

12,5% 12,5% 9,0% 

 

B. Για τον υπολογισμό των Τεχνικών Προβλέψεων ασφαλίσεων Ζωής και Health similar to 

Life, υπολογίστηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα σε ισχύ ή ελεύθερα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια.  

Πιο αναλυτικά, για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων των ασφαλίσεων υπολογίστηκαν ανά 

έτος οι μελλοντικές χρηματοροές που προκύπτουν από τα συμβόλαια αυτά, δηλαδή όλες οι 

ταμειακές εισροές και εκροές που απαιτούνται για τη διευθέτηση τους καθ όλη τη διάρκεια 

ζωής των συμβάσεων.. Οι χρηματοροές αποτελούνται από: 

 τα μελλοντικά έσοδα δηλαδή τα ασφάλιστρα που θα καταβληθούν και 

 τα μελλοντικά έξοδα. 

Στα μελλοντικά έξοδα περιλαμβάνονται οι παροχές που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις 

του συμβολαίου. Ως τέτοιες νοούνται οι παροχές σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου 

(θάνατος ή επιβίωση) καθώς και πρόωρες ακυρώσεις (εξαγορές). Επίσης στα παραπάνω για 

πρώτη φορά υπολογίστηκε η αξία των παρεχομένων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων- 

μερίσματα. Τέλος, στα μελλοντικά έξοδα περιλαμβάνονται τα έξοδα του χαρτοφυλακίου και 

οι προμήθειες.  
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Για τον υπολογισμό των μακροπρόθεσμων ασφαλιστικών υποχρεώσεων έχει χρησιμοποιηθεί 

μοντέλο υπολογισμού, το οποίο εκτελεί προβολές χρηματικών ροών στα επόμενα έτη. Ο 

υπολογισμός γίνεται για κάθε ασφαλισμένο και κάθε κάλυψη ξεχωριστά κάνοντας χρήση 

παραδοχών για τη θνησιμότητα, τους ρυθμούς εξαγορών, ακυρώσεων κλπ. καθώς επίσης και 

παραδοχών για τα έξοδα και τον δείκτη ζημιών. Ο χρονικός ορίζοντας των υπολογισμών είναι 

μέχρι να «ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις από το τελευταίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο».   

Ο σχηματισμός Τεχνικών Προβλέψεων παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ IFRS 

και SII περιβάλλοντος, οι κυριότερες των οποίων  είναι οι εξής: 

 Σε περιβάλλον IFRS δεν γίνεται χρονική προεξόφληση των υποχρεώσεων.  

 Το απόθεμα Περιθωρίου Κινδύνου (Risk Margin) σχηματίζεται μόνο σε περιβάλλον SII 

 Απόθεμα Ασφαλίστρων (Premium Provisions) σε περιβάλλον IFRS έχει τη μορφή των 

Α.Μ.Δ.Α. (αποθεματοποίηση των ασφαλίστρων ανάλογη με το εναπομείναντα χρόνο 

ασφάλισης) ενώ σε περιβάλλον SII λαμβάνονται υπόψη οι πιθανότητες επέλευσης του 

κινδύνου καθώς και τα μελλοντικά έξοδα. 

 Τα Μαθηματικά Αποθέματα Ζωής σε περιβάλλον IFRS υπολογίζονται με τον 

παραδοσιακό τρόπο ενώ σε περιβάλλον SII με πρόβλεψη μελλοντικών χρηματοροών 

εξόδων και εσόδων.  

 Ο υπολογισμός των Ανακτήσιμων ποσών από Αντασφαλιστές γίνεται με βάση το τύπο 

της σύμβασης αλλά σε περιβάλλον SII λαμβάνεται υπόψη και ο παράγοντας 

αφερεγγυότητας του αντασφαλιστή με βάση τη πιστοληπτική του ικανότητα (rating). Για 

περιορισμό του κινδύνου αυτού η πολιτική της εταιρείας είναι να αντασφαλίζεται σε 

ισχυρούς αντασφαλιστικούς ομίλους με πολύ υψηλές αξιολογήσεις κατά τη έναρξη της 

συνεργασίας καθώς  και η συνεχής παρακολούθηση τους στη συνέχεια. 

 

Η Εταιρεία έχει συνάψει τις εξής αντασφαλιστικές συμβάσεις ανά LoB 

 Για το ασφαλιστικό κλάδο 10 (Αστική Ευθύνη χερσαίων οχημάτων), γίνεται χρήση 

αναλογικής αντασφάλισης quota share  καθώς και μη-αναλογική unlimited excess of loss 

με όριο ιδίας κράτησης 1.220.000 ανά συμβάν και συνολική απαλλαγή επιπλέον 

1.220.000 ανά ημερολογιακό έτος.  

 Για τους ασφαλιστικούς κλάδους 8 (Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσεως), 9 (Λοιπές ζημίες 

αγαθών) και 16 (χρηματικές απώλειες), χρησιμοποιείται συνδυασμός αναλογικών 

αντασφαλιστικών συμβάσεων quota share και surplus. Σε περιπτώσεις ανάληψης 

κινδύνου που υπερβαίνει τα όρια των συμβάσεων γίνεται χρήση προαιρετικής 

αντασφάλισης.   
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 Για τους λοιπούς κλάδους Γενικών ασφαλειών (Πλοία, Μεταφερόμενα εμπορεύματα, 

Γενική Αστική Ευθύνη) γίνεται χρήση  αναλογικής αντασφάλισης quota share.   

 Για τον κίνδυνο καταστροφικών γεγονότων η Εταιρία αντασφαλίζεται με μη-αναλογική 

σύμβαση CAT στην οποία εμπίπτουν μεταξύ άλλων και οι ασφαλιστικοί κλάδοι 

Ατυχημάτων, Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσεως, Λοιπές ζημίες αγαθών, Πλοία, Χερσαία 

οχήματα. 

 Για τους ασφαλιστικούς κλάδους Ζωής και Υγείας γίνεται χρήση  αναλογικής 

αντασφάλισης quota share.   

 

Για τον υπολογισμό των Τ.Π. σε περιβάλλον SII έχει γίνει χρήση της καμπύλης επιτοκίων της 

ΕΙΟΡΑ ημερομηνίας 31/12/2016 με volatility adjustment. 

Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται οι τεχνικές προβλέψεις σε περιβάλλον IFRS και SII: 

 IFRS ΑΜΔΑ AKEI     A.E.Z. Έμμεσα Έξοδα 
Διακανονισμού 

Mαθηματικά 
αποθέματα 

10 Ατυχήματα 579.841 0 195.335 8.287  

11 Ασθένειες 132.558 0 11.055 469  

12 Χερσαία 
οχήματα  

1.760.507 0 1.401.674 52.043  

15 Πλοία  66.948 66.083 433.650 18.398  

16 Μεταφερόμενα 
εμπορεύματα 

27.554 0 60.370 2.561  

17 Πυρκαγιά και 
στοιχεία της 
φύσεως 

681.704 0 539.500 18.274  

18 Λοιπές ζημιές 
αγαθών 

238.697 0 340.934 14.464  

19 Αστική ευθύνη 
από χερσαία 
αυτ. οχήματα 

7.923.691 0 55.856.314 2.369.746  

22 Γενική αστική 
ευθύνη 

200.375 0 430.040 18.245  

25 Διάφορες 
χρηματικές 
απώλειες 

14.785 0 540 23  

26 Νομική 
προστασία 

288.111 0 340.125 14.430  

27 Βοήθεια 726.811 0 0 0  

 Βασικές 
καλύψεις Ζωής 

0 0 6.750 0 1.040.081 

 Σ.Κ. Ζωής Non 
SLT 

759.716 2.866 726.069 30.804  

 Σ.Κ. Ζωής  SLT 63.580 0 108.829 0  

 Σύνολο 
κλάδων 

13.464.875 68.949 60.451.184 2.547.745 1.040.081 
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SOLVENCY II Premiums 
Provisions 

Claims 
Provisions 

Total 
BEL 

R.M. Recoverables Net BEL+RM 

10 Ατυχήματα 115.847 206.206 322.053 1.846 0 323.899 

11 Ασθένειες 80.642 11.670 92.312 2.575 58.316 36.571 

12 Χερσαία οχήματα  1.244.413 1.285.380 2.529.793 124.678 0 2.654.470 

15 Πλοία  116.205 457.784 573.989 11.216 422.669 162.537 

16 Μεταφερόμενα 
εμπορεύματα 10.516 63.730 74.245 850 62.546 12.549 

17 Πυρκαγιά και στοιχεία της 
φύσεως 459.763 569.525 1.029.288 30.709 614.968 445.028 

18 Λοιπές ζημιές αγαθών 168.750 359.908 528.658 14.826 327.643 215.840 

19 Αστική ευθύνη από 
χερσαία αυτ. οχήματα 5.363.719 59.640.772 65.004.491 2.645.086 25.663.206 41.986.371 

22 Γενική αστική ευθύνη 134.059 453.973 588.033 8.653 470.496 126.189 

25 Διάφορες χρηματικές 
απώλειες 7.114 570 7.684 581 0 8.265 

26 Νομική προστασία 203.427 359.054 562.482 41.134 0 603.615 

27 Βοήθεια 543.555 0 543.555 41.282 0 584.837 

 Βασικές καλύψεις Ζωής 
 

1.013.423 1.013.423 301.172 
  Σ.Κ. Ζωής Non SLT 683.906 888.488 1.572.394 38.747 971.684 639.457 

 Σ.Κ. Ζωής  SLT 
 

-115.547 -115.547 0 
  Σύνολο κλάδων 9.131.915 65.194.936 74.326.851 3.263.355 28.591.529 48.998.678 

        

2.4.3 Λοιπές Υποχρεώσεις 

Την 31 Δεκεμβρίου 2016 η Εταιρία παρουσιάζει τις παρακάτω κατηγορίες υποχρεώσεων για 

σκοπούς Solvency II: 

Υποχρεώσεις Αξία κατά 
ΔΠΧΠ σε Eur 

Προσαρμογή 
σε Solvency II 

Αξία σε SII Επεξηγήσεις 
προσαρμογών 

Λοιπές 
προβλέψεις  

800.000,00 - 800.000,00  

Υποχρεώσεις 
προς 
εργαζομένους 

1.321.058,00 - 1.321.058,00  

Αναβαλλόμενε
ς φορολογικές 
υποχρεώσεις 

2.206.879,42 -1.277.152,9 1.017.428,59 Λόγω αναπροσαρμογής 
αξίας  στοιχείων 
ενεργητικού και 
παθητικού σε Solvency II 

Χρηματοοικον
ομικές 
υποχρεώσεις 

11.829.496,17 - 11.829.496,17  

Υποχρεώσεις 
προς 
αντασφαλιστές 

27.311.499,80 - 27.311.499,80  

Υποχρεώσεις 
από 
ασφαλιστικές 
εργασίες 

2.510.611,61 -16.780,89 2.493.830,72 Λόγω προεξόφλησης στην 
παρούσα αξία για 
υποχρεώσεις 
μεγαλύτερες από ένα 
έτος 
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Λοιπές 
υποχρεώσεις 
συμπεριλαμβα
νομένου του 
φόρου 
εισοδήματος 

6.489.483,94 - 6.489.483,94  

 

2.4.4 Εναλλακτικές Μέθοδοι Αποτίμησης 

Η Εταιρία δεν εφάρμοσε εναλλακτικές μεθόδους για την αποτίμηση των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού της. 

 

2.4.5 Λοιπές Πληροφορίες  

Η Διοίκηση δεν θεωρεί ότι υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες που θα έπρεπε να 

ανακοινωθούν αναφορικά με τις αποτιμήσεις για σκοπούς φερεγγυότητας. 

 

2.5.   Διαχείριση Κεφαλαίων 

2.5.1 Ίδια Κεφάλαια 

Η Εταιρία διενεργεί τουλάχιστον ετησίως την άσκηση εκτίμησης κινδύνων και φερεγγυότητας 

(Own Risk and Solvency Assessment), «ORSA» και επιπλέον εφ’ όσον αλλάζει το προφίλ 

κινδύνου της Εταιρίας. Η άσκηση αυτή ενσωματώνει το επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρίας 

που  τυπικά αναφέρεται σε ένα ορίζονται 3 ετών. 

Η Εταιρία κατηγοριοποιεί τα ίδια κεφάλαιά της σαν «tier 1», «tier 2» ή «tier 3» αναλόγως των 

χαρακτηριστικών των στοιχείων που απαρτίζουν τα κεφάλαια. Τα κεφάλαια του «tier 1» 

αποτελούν την καλύτερη κατηγορία κεφαλαίων για τους σκοπούς της απορρόφησης ζημιών. 

Τα κεφάλαια της Εταιρίας αναλύονται παρακάτω: 
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Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων Tier Ποσό σε Eur 

Μετοχικό κεφάλαιο 1 18.560.301,00 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 1 6.419.797,20 

Λοιπά αποθεματικά 1 27.564.158,71 

Σωρευμένα κέρδη ζημίες 1 -2.915.640,02 

Reconciliation reserve 1 -2.912.103,76 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων  46.716.513,13 

 

Το reconciliation reserve αντιπροσωπεύει σωρευμένα κέρδη και ζημίες από τις  προσαρμογές 

των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε Solvency II.  

Μόνο τα κεφάλαια της κατηγορίας 1 «tier 1»  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη 

της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (Minimum Capital Requirements) «MCR». 

2.5.2 Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (“Solvency Capital Requirements 

- SCR”) & Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (“Minimum Capital Requirements – 

MCR”) 

Το SCR της Εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου2016 ανέρχεται σε 44.181.684 Eur  ενώ το MCR σε 

€14.295.745. 

Το τελικό ποσό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας εξακολουθεί να υπόκειται σε 

εποπτική αξιολόγηση. 

Το SCR της Εταιρίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

2.5.2.1 Κίνδυνοι Αγοράς 

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους αγοράς που απορρέουν κυρίως από τα 

περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρία για την κάλυψη των ασφαλιστικών της 

υποχρεώσεων, εν τούτοις, η έκθεση στον επιτοκιακό κίνδυνο και τον κίνδυνο 

συναλλαγματικής ισοτιμίας επηρεάζεται και από την έκθεση στον ασφαλιστικό κίνδυνο μέσω 

της βέλτιστης εκτίμησης των τεχνικών προβλέψεων. 
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Κίνδυνος αγοράς Ποσό (Eur) 

Interest rate risk 1.433.894,25 

Equity risk 3.891.287,40 

Property risk 12.645.487,86 

Spread risk 1.535.352,35 

Concentration risk 2.887.951,91 

Currency risk 1.861.377,10 

Counter-cyclical premium risk 0,00 

Diversification within Market Risk module -6.602.851,63 

Total capital requirement for Market Risk 17.652.499,24 

 

2.5.2.2 Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένων 

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένων λόγω των καταθέσεων σε 

τράπεζες, απαιτήσεων από  αντασφαλιστές, πελάτες, διαμεσολαβητές και λοιπούς τρίτους. 

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένων Ποσό (Eur) 

Type I 2.194.704,66 

Type II 24.923.664,74 

Diversification within Counterparty Risk module -509.049,28 

Total capital requirement for Counterparty Risk 26.609.320,12 

 

2.5.2.3 Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι 

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε ασφαλιστικούς κινδύνους σαν αποτέλεσμα της 

δραστηριότητάς της. Οι κίνδυνοι αυτοί προκύπτουν από την διακύμανση των 

ασφαλίστρων, τη διακύμανση του τελικού κόστους ζημιών και τα πιθανά 

καταστροφικά γεγονότα στα οποία η Εταιρία είναι εκτεθειμένη. 
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Aσφαλιστικές Κίνδυνος Non-Life Ποσό (Eur) 

Non-Life Premium and Reserve Risk 13.743.678,90 

Non-Life Lapse Risk 0,00 

Non-Life Catastrophe Risk 734.846,92 

Diversification within Non-Life Risk module -532.972,42 

Total capital requirement for Non-Life Risk 13.945.553,41 

Ασφαλιστικός κίνδυνος Υγείας Ποσό (Eur) 

Health SLT Underwriting Risk 158.390,30 

Health Non-SLT Underwriting Risk 636.172,10 

Health Catastrophe Risk 300.083,88 

Diversification within Health Risk module -234.510,28 

Total capital requirement for Health Risk 860.136,01 

Ασφαλιστικός κίνδυνος Ζωής  Ποσό (Eur) 

Total capital requirement for Life Risk 270.283,77 

 

2.5.3 Κεφαλαιακές Απαιτήσεις 

Η συνολική απαίτηση κεφαλαιακής φερεγγυότητας (SCR) της Εταιρίας προκύπτει από 

την συνάθροιση των κινδύνων αγοράς, αντισυμβαλλόμενων, και ασφαλιστικού 

κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη τις συσχετίσεις μεταξύ των κινδύνων (diversification 

effect), τον λειτουργικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει η Εταιρία, την επίπτωση που έχει 

η δυνατότητα απορρόφησης ζημιών (LAC) που ανέρχεται σε 2,4 εκατ.ευρώ ή 5,1% επί 

του Total SCR.  

Απαιτήσεις κεφαλαίου φερεγγυότητας (SCR) Ποσό (Eur) 

Κίνδυνος αγοράς 17.652.499,24 

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένων 26.609.320,12 

Ασφαλιστικός κίνδυνος Non-Life 13.945.553,41 

Ασφαλιστικός κίνδυνος Υγείας 860,136,01 

Ασφαλιστικός κίνδυνος Ζωής 270.283,77 

Diversification within modules -14.963.018,35 

Basic Solvency Capital Requirements 44.374.774,18 

Operational Risk 2.206.909,71 

Total Solvency Capital Requirements 46.581.683,89 

Loss Absorbing Capacity -2.400.000,00 

Net Solvency Capital Requirements 44.181.683,89 

Minimum Capital Requirements 14.295.745,46 
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Η Εταιρία δεν έχει χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες παραμέτρους ανάληψης κινδύνων 

κατά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών κινδύνων (USP). 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ελάχιστου 

απαιτούμενου κεφαλαίου (MCR) είναι τα ακόλουθα:  

LoB Net best estimate 
provisions 

Net written premiums 
in the last 12 months 

Medical Expenses 634.705,79 669.804,12 

Income Protection 322.052,96 2.015.810,38 

Workers’ Compensation 0,00 0,00 

Motor Vehicle Liability Insurance 39.341.285,30 17.092.906,28 

Other Motor Insurance 2.529.792,57 6.258.690,84 

Marine, Aviation and Transport Insurance 163.019,79 75.846,72 

Fire and other damage to property 
Insurance 

414.319,35 556.297,53 

General Liability Insurance 117.536,53 227.382,81 

Credit and Suretyship Insurance 0,00 0,00 

Legal Expenses Insurance 562.481,60 1.011.032,92 

Assistance 543.554,70 931.463,46 

Miscellaneous Financial Loss 208.697,81 256.302,79 

Non - proportional reinsurance - Casualty 0,00 0,00 

Non - proportional reinsurance - Property 0,00 0,00 

Non - proportional reinsurance - Marine 
etc 

0,00 0,00 

Non - proportional reinsurance - Health 0,00 0,00 

Αυτή είναι η πρώτη περίοδος που γίνεται αναφορά για την Κεφαλαιακή απαίτηση 

φερεγγυότητας (SCR)  και για την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (MCR) και για αυτό 

το λόγο δεν έχουν αναφερθεί αλλαγές. 
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2.5.4 Συμμόρφωση με τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις 

Η Εταιρία διατηρεί  επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του απαιτούμενου κεφαλαίου 

για την καλυπτόμενη περίοδο στην παρούσα αναφορά με δείκτη κάλυψης των 

Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας 105,73% και δείκτη κάλυψης των 

Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 326,78%. 

 

31 Δεκεμβρίου 2016  Ποσό (Eur) 

Βασικά ίδια κεφάλαια 46.716.513,13 

Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια - 

Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 46.716.513,13 

 

31 Δεκεμβρίου 2016 (Eur) Κεφαλαιακές Απαιτήσεις 
Φερεγγυότητας (“Solvency Capital 

Requirements - SCR”) 

Ελάχιστες Κεφαλαιακές 
Απαιτήσεις (“Minimum Capital 

Requirements – MCR”) 

 44.181.683,89 14.295.745,46 

Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 46.716.513,13 46.716.513,13 

Δείκτης κάλυψης 105,73% 326,78% 

 

Οι κανόνες της Φερεγγυότητας ΙΙ επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρίες να 

εκμεταλλεύονται τις μεταβατικές διατάξεις  σε σχέση με την κάλυψη του SCR εφ’ 

όσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως είναι η κάλυψη των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων  την 31/12/2015 σύμφωνα με την προηγούμενη 

νομοθεσία, και με την προϋπόθεση υποβολής τριμηνιαίας αναφοράς προόδου στον 

επόπτη, σχετικά με την πρόοδο στην κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

φερεγγυότητας (SCR).  

Η Εταιρία χρησιμοποίησε το μεταβατικό μέτρο για τον υπολογισμό μετοχικού 

κινδύνου. 
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Η Εταιρία έκανε χρήση προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας (VA). Στο παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη που επηρεάζονται από τη χρήση VA.  

Οι μεταβολές χωρίς τη χρήση VA είναι ιδιαίτερα περιορισμένες,  της τάξης του 0,4% , 

κάτι που εξηγείται αφενός μεν από τις μικρές διαφορές που παρουσιάζουν οι δύο 

καμπύλες επιτοκίων αφετέρου δε από τη σχετικά σύντομη χρονική διάρκεια των 

υποχρεώσεων.   

 BEL Recoverables Net BEL RM Assets Liabilities O.F. 

Με 
χρήση 

74.326.851 28.591.529 45.735.322 3.263.355 175.569.517 128.853.004 46.716.513 

χωρίς 
VA 

74.624.588 28.717.090 45.907.498 3.278.785 175.695.078 129.166.170 46.528.909 

 

2.5.5 Λοιπές Πληροφορίες 

Η Διοίκηση δεν θεωρεί ότι υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες που θα έπρεπε να 

ανακοινωθούν αναφορικά με την διαχείριση κεφαλαίων της.  

 

 

 



 

  

ΜΕΡΟΣ III–ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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3.1.   S.02.01.02 

 

Assets     - 

Goodwill R0010 - 

Deferred acquisition costs R0020 - 

Intangible assets R0030 0,00 

Deferred tax assets R0040 0,00 

Pension benefit surplus R0050 0,00 

Property, plant & equipment held for own use R0060 18.794.712,41 

Investments (other 
than assets held 
for index-linked 
and unit-linked 
contracts) 

  R0070 80.594.404,54 

Property (other than for own use) R0080 31.787.239,32 

Holdings in related undertakings, 
including participations 

R0090 

0,00 

Equities   R0100 8.632.316,55 

Equities - listed R0110 2.922.420,42 

Equities - unlisted R0120 5.709.896,13 

Bonds   R0130 10.044.182,67 

Government 
Bonds 

R0140 
7.857.636,94 

Corporate Bonds R0150 2.186.545,73 

Structured notes R0160 0,00 

Collateralised 
securities 

R0170 

0,00 

Collective Investments Undertakings R0180 28.130.599,33 

Derivatives R0190 0,00 

Deposits other than cash equivalents R0200 2.000.066,67 

Other investments R0210 0,00 

Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220 0,00 

Loans and 
mortgages 

  R0230 292.347,25 

Loans on policies R0240 0,00 

Loans and mortgages to individuals R0250 292.347,25 

Other loans and mortgages R0260 0,00 

Reinsurance 
recoverables from: 

  R0270 28.591.529,11 

Non-life and health 
similar to non-life 

  R0280 28.591.529,11 

Non-life excluding 
health 

R0290 

27.561.528,65 

Health similar to 
non-life 

R0300 

1.030.000,46 
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Life and health 
similar to life, 
excluding health 
and index-linked 
and unit-linked 

  R0310 

0,00 

Health similar to 
life 

R0320 

0,00 

Life excluding 
health and index-
linked and unit-
linked 

R0330 

0,00 

Life index-linked and unit-linked R0340 0,00 

Deposits to cedants R0350 0,00 

Insurance and intermediaries receivables R0360 32.632.601,82 

Reinsurance receivables R0370 4.082.833,50 

Receivables (trade, not insurance) R0380 4.510.949,89 

Own shares (held directly) R0390 0,00 

Amounts due in respect of own fund items or initial fund called 
up but not yet paid in 

R0400 

0,00 

Cash and cash equivalents R0410 5.559.695,69 

Any other assets, not elsewhere shown R0420 510.442,99 

Total assets R0500 175.569.517,20 

Liabilities     - 

Technical 
provisions – non-
life 

  R0510 76.391.158,54 

Technical 
provisions – non-
life (excluding 
health) 

  R0520 74.361.231,22 

Technical 
provisions 
calculated as a 
whole 

R0530 

0,00 

Best Estimate R0540 71.442.216,30 

Risk margin R0550 2.919.014,92 

Technical 
provisions - health 
(similar to non-life) 

  R0560 2.029.927,32 

Technical 
provisions 
calculated as a 
whole 

R0570 

0,00 

Best Estimate R0580 1.986.759,21 

Risk margin R0590 43.168,11 

Technical 
provisions - life 
(excluding index-
linked and unit-
linked) 

  R0600 1.199.048,31 

Technical 
provisions - health 
(similar to life) 

  R0610 -115.546,81 

Technical 
provisions 
calculated as a 
whole 

R0620 

0,00 

Best Estimate R0630 -115.546,81 

Risk margin R0640 0,00 

Technical   R0650 1.314.595,12 
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provisions – life 
(excluding health 
and index-linked 
and unit-linked) 

Technical 
provisions 
calculated as a 
whole 

R0660 

0,00 

Best Estimate R0670 1.013.422,69 

Risk margin R0680 301.172,43 

Technical 
provisions – index-
linked and unit-
linked 

  R0690 0,00 

Technical provisions calculated as a 
whole 

R0700 

0,00 

Best Estimate R0710 0,00 

Risk margin R0720 0,00 

Other technical provisions R0730 - 

Contingent liabilities R0740 0,00 

Provisions other than technical provisions R0750 800.000,00 

Pension benefit obligations R0760 1.321.058,00 

Deposits from reinsurers R0770 0,00 

Deferred tax liabilities R0780 1.017.428,59 

Derivatives R0790 0,00 

Debts owed to 
credit institutions 

  R0800 0,00 

Debts owed to credit institutions resident 
domestically 

ER0801 

0,00 

Debts owed to credit institutions resident 
in the euro area other than domestic 

ER0802 

0,00 

Debts owed to credit institutions resident 
in rest of the world 

ER0803 

0,00 

Financial liabilities 
other than debts 
owed to credit 
institutions 

  R0810 11.829.496,17 

Debts owed to 
non-credit 
institutions 

  ER0811 11.829.496,17 

Debts owed to 
non-credit 
institutions 
resident 
domestically 

ER0812 

11.829.496,17 

Debts owed to 
non-credit 
institutions 
resident in the 
euro area other 
than domestic 

ER0813 

0,00 

Debts owed to 
non-credit 
institutions 
resident in rest of 
the world 

ER0814 

0,00 

Other financial liabilities (debt securities 
issued) 

ER0815 

0,00 
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Insurance & intermediaries payables R0820 2.493.830,72 

Reinsurance payables R0830 27.311.499,80 

Payables (trade, not insurance) R0840 6.489.483,94 

Subordinated 
liabilities 

  R0850 0,00 

Subordinated liabilities not in Basic Own 
Funds 

R0860 

0,00 

Subordinated liabilities in Basic Own 
Funds 

R0870 

0,00 

Any other liabilities, not elsewhere shown R0880 0,00 

Total liabilities R0900 128.853.004,07 

Excess of assets over liabilities R1000 46.716.513,13 

 

3.2.   S.12.01.02 

 

  Insurance 
with profit 

participation 

Other life insurance Annuities stemming 
from non-life insurance 
contracts and relating 
to insurance obligation 

other than health 
insurance obligations 

  Contracts 
without 
options 

and 
guarantees 

Contracts 
with 

options or 
guarantees 

C0020 C0060 C0070 C0080 C0090 

Technical provisions calculated as a whole R0010 

0,00 0,00 - - 0,00 

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re 
after the adjustment for expected losses due to 
counterparty default associated to TP calculated as a whole 

R0020 

0,00 0,00 - - 0,00 

Technical 
provisions 
calculated 
as a sum 
of BE and 
RM 

    

- - - - - 

Best 
Estimate 

    

- - - - - 

Gross Best Estimate R0030 

1.061.510,29 - -48.087,60 0,00 0,00 

Total 
recoverables 
from 

  R0040 

0,00 - 0,00 0,00 0,00 
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reinsurance/SPV 
and Finite Re 
before the 
adjustment for 
expected losses 
due to 
counterparty 
default 

Recoverables 
from 
reinsurance 
(except SPV 
and Finite 
Re) before 
adjustment 
for expected 
losses 

R0050 

0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Recoverables 
from SPV 
before 
adjustment 
for expected 
losses 

R0060 

0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Recoverables 
from Finite 
Re before 
adjustment 
for expected 
losses 

R0070 

0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Total Recoverables from 
reinsurance/SPV and Finite Re 
after the adjustment for expected 
losses due to counterparty 
default 

R0080 

0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Best estimate minus 
recoverables from 
reinsurance/SPV and Finite Re 

R0090 

1.061.510,29 - -48.087,60 0,00 0,00 

Risk Margin R0100 301.172,43 0,00 - - 0,00 

Amount of 
the 
transitional 
on 
Technical 
Provisions 

    

- - - - - 

Technical Provisions calculated as a whole R0110 
0,00 0,00 - - 0,00 

Best estimate R0120 0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Risk margin R0130 0,00 0,00 - - 0,00 

Technical provisions - total R0200 

1.362.682,72 -48.087,60 - - 0,00 

Technical provisions minus recoverables from 
reinsurance/SPV and Finite Re - total 

R0210 

1.362.682,72 -48.087,60 - - 0,00 

Best Estimate of products with a surrender option R0220 0,00 0,00 - - 0,00 

Gross BE 
for Cash 
flow 

    

- - - - - 

Cash 
out-
flows 

    

- - - - - 
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Future 
guaranteed and 
discretionary 
benefits 

  R0230 

- 0,00 - - 0,00 

Future 
guaranteed 
benefits 

R0240 

0,00 - - - - 

Future 
discretionary 
benefits 

R0250 

0,00 - - - - 

Future expenses and other cash 
out-flows 

R0260 

0,00 0,00 - - 0,00 

Cash in-
flows 

    

- - - - - 

Future premiums R0270 

0,00 0,00 - - 0,00 

Other cash in-flows R0280 

0,00 0,00 - - 0,00 

Percentage of gross Best Estimate calculated using 
approximations 

R0290 

0,00 0,00 - - 0,00 

Surrender value R0300 

0,00 0,00 - - 0,00 

Best estimate subject to transitional of the interest rate R0310 

0,00 0,00 - - 0,00 

Technical provisions without transitional on interest rate R0320 

0,00 0,00 - - 0,00 

Best estimate subject to volatility adjustment R0330 

1.061.510,29 -48.087,60 - - 0,00 

Technical provisions without volatility adjustment and 
without others transitional measures 

R0340 

0,00 0,00 - - 0,00 

Best estimate subject to matching adjustment R0350 

0,00 0,00 - - 0,00 

Technical provisions without matching adjustment and 
without all the others 

R0360 

0,00 0,00 - - 0,00 

 

     

Total (Life 
other than 

health 
insurance, 
incl. Unit-
Linked) 

Health insurance (direct business) Total 
(Health 

similar to 
life 

insurance) 

     

  Contracts 
without 
options 

and 
guarantees 

Contracts 
with 

options or 
guarantees 

     

C0150 C0160 C0170 C0180 C0210 
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Technical provisions calculated as a whole R0010 

0,00 0,00 - - 0,00 

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re 
after the adjustment for expected losses due to counterparty 
default associated to TP calculated as a whole 

R0020 

0,00 0,00 - - 0,00 

Technical 
provisions 
calculated 
as a sum 
of BE and 
RM 

    

- - - - - 

Best 
Estimate 

    

- - - - - 

Gross Best Estimate R0030 

1.013.422,69 - 
-

115.546,81 
0,00 

-
115.546,81 

Total 
recoverables 
from 
reinsurance/SPV 
and Finite Re 
before the 
adjustment for 
expected losses 
due to 
counterparty 
default 

  R0040 

0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Recoverables 
from 
reinsurance 
(except SPV 
and Finite 
Re) before 
adjustment 
for expected 
losses 

R0050 

0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Recoverables 
from SPV 
before 
adjustment 
for expected 
losses 

R0060 

0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Recoverables 
from Finite 
Re before 
adjustment 
for expected 
losses 

R0070 

0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Total Recoverables from 
reinsurance/SPV and Finite Re 
after the adjustment for expected 
losses due to counterparty 
default 

R0080 

0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Best estimate minus 
recoverables from 
reinsurance/SPV and Finite Re 

R0090 

1.013.422,69 - 
-

115.546,81 
0,00 

-
115.546,81 

Risk Margin R0100 301.172,43 0,00 - - 0,00 
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Amount of 
the 
transitional 
on 
Technical 
Provisions 

    

- - - - - 

Technical Provisions calculated as a whole R0110 
0,00 0,00 - - 0,00 

Best estimate R0120 0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Risk margin R0130 0,00 0,00 - - 0,00 

Technical provisions - total R0200 

1.314.595,12 
-

115.546,81 
- - 

-
115.546,81 

Technical provisions minus recoverables from 
reinsurance/SPV and Finite Re - total 

R0210 

1.314.595,12 
-

115.546,81 
- - 

-
115.546,81 

Best Estimate of products with a surrender option R0220 0,00 0,00 - - 0,00 

Gross BE 
for Cash 
flow 

    

- - - - - 

Cash out-
flows 

    

- - - - - 

Future 
guaranteed and 
discretionary 
benefits 

  R0230 

- 0,00 - - - 

Future 
guaranteed 
benefits 

R0240 

- - - - - 

Future 
discretionary 
benefits 

R0250 

- - - - - 

Future expenses and other cash 
out-flows 

R0260 

0,00 0,00 - - 0,00 

Cash in-
flows 

    

- - - - - 

Future premiums R0270 

0,00 0,00 - - 0,00 

Other cash in-flows R0280 

0,00 0,00 - - 0,00 

Percentage of gross Best Estimate calculated using 
approximations 

R0290 

- 0,00 - - - 

Surrender value R0300 

0,00 0,00 - - 0,00 

Best estimate subject to transitional of the interest rate R0310 

0,00 0,00 - - 0,00 

Technical provisions without transitional on interest rate R0320 

0,00 0,00 - - 0,00 

Best estimate subject to volatility adjustment R0330 

1.013.422,69 
-

115.546,81 
- - 

-
115.546,81 

Technical provisions without volatility adjustment and without 
others transitional measures 

R0340 

0,00 0,00 - - 0,00 
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Best estimate subject to matching adjustment R0350 

0,00 0,00 - - 0,00 

Technical provisions without matching adjustment and 
without all the others 

R0360 

0,00 0,00 - - 0,00 

3.3.   S.17.01.02 

 

  Direct business and accepted proportional reinsurance 
 
 
 

Medical expense 
insurance 

Income 
protection 
insurance 

Workers' 
compensation 

insurance 

Motor vehicle 
liability insurance 

C0020 C0030 C0040 C0050 

Technical 
provisions 
calculated 
as a whole 

  

R0010 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re after the adjustment for expected losses due to 
counterparty default associated to TP calculated as a 
whole 

R0050 0,00 0,00 0,00 0,00 

Technical 
provisions 
calculated 
as a sum 
of BE and 
RM 

  
 

- - - - 

Best 
estimate 

  
 

- - - - 

Premium 
provisions 

  
 

- - - - 

Gross - 
Total 

  
R0060 764.547,85 115.846,88 0,00 5.363.719,26 

Total 
recoverable from 
reinsurance/SPV 
and Finite Re 
after the 
adjustment for 
expected losses 
due to 
counterparty 
default 

R0140 459.793,17 0,00 0,00 1.851.253,29 

Net Best 
Estimate of 
Premium 
Provisions 

R0150 304.754,68 115.846,88 0,00 3.512.465,97 

Claims 
provisions 

  
 

- - - - 

Gross - 
Total 

  
R0160 900.158,40 206.206,08 0,00 59.640.771,86 

Total 
recoverable from 
reinsurance/SPV 
and Finite Re 
after the 
adjustment for 

R0240 570.207,29 0,00 0,00 23.811.952,53 
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expected losses 
due to 
counterparty 
default 

Net Best 
Estimate of 
Claims 
Provisions 

R0250 329.951,11 206.206,08 0,00 35.828.819,33 

Total Best estimate - gross R0260 1.664.706,25 322.052,96 0,00 65.004.491,12 

Total Best estimate - net R0270 634.705,79 322.052,96 0,00 39.341.285,30 

Risk margin R0280 41.321,90 1.846,21 0,00 2.645.086,06 

Amount of 
the 
transitional 
on 
Technical 
Provisions 

  
 

- - - - 

TP as a whole R0290 0,00 0,00 0,00 0,00 

Best estimate R0300 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risk margin R0310 0,00 0,00 0,00 0,00 

Technical 
provisions 
- total 

  
 

- - - - 

Technical provisions - total R0320 1.706.028,15 323.899,17 0,00 67.649.577,18 

Recoverable from reinsurance 
contract/SPV and Finite Re after the 
adjustment for expected losses due to 
counterparty default - total 

R0330 1.030.000,46 0,00 0,00 25.663.205,82 

Technical provisions minus recoverables 
from reinsurance/SPV and Finite Re- 
total 

R0340 676.027,69 323.899,17 0,00 41.986.371,36 

  Direct business and accepted proportional reinsurance 

Other motor 
insurance 

Marine, aviation 
and transport 

insurance 

Fire and other 
damage to property 

insurance 

General liability 
insurance 

C0060 C0070 C0080 C0090 

Technical 
provisions 
calculated 
as a whole 

  

R0010 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re after the adjustment for expected losses due to 
counterparty default associated to TP calculated as a 
whole 

R0050 0,00 0,00 0,00 0,00 

Technical 
provisions 
calculated 
as a sum 
of BE and 
RM 

    - - - - 

Best 
estimate 

    - - - - 

Premium 
provisions 

    - - - - 

Gross - 
Total 

  
R0060 1.244.412,98 126.720,63 459.762,75 134.059,35 
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Total 
recoverable from 
reinsurance/SPV 
and Finite Re 
after the 
adjustment for 
expected losses 
due to 
counterparty 
default 

R0140 0,00 34.929,11 217.071,73 78.526,39 

Net Best 
Estimate of 
Premium 
Provisions 

R0150 1.244.412,98 91.791,52 242.691,02 55.532,96 

Claims 
provisions 

    - - - - 

Gross - 
Total 

  
R0160 1.285.379,59 521.513,95 569.525,08 453.973,24 

Total 
recoverable from 
reinsurance/SPV 
and Finite Re 
after the 
adjustment for 
expected losses 
due to 
counterparty 
default 

R0240 0,00 450.285,68 397.896,75 391.969,67 

Net Best 
Estimate of 
Claims 
Provisions 

R0250 1.285.379,59 71.228,27 171.628,33 62.003,57 

Total Best estimate - gross R0260 2.529.792,57 648.234,58 1.029.287,83 588.032,59 

Total Best estimate - net R0270 2.529.792,57 163.019,79 414.319,35 117.536,53 

Risk margin R0280 124.677,91 12.066,49 30.708,85 8.652,84 

Amount of 
the 
transitional 
on 
Technical 
Provisions 

    - - - - 

TP as a whole R0290 0,00 0,00 0,00 0,00 

Best estimate R0300 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risk margin R0310 0,00 0,00 0,00 0,00 

Technical 
provisions 
- total 

    - - - - 

Technical provisions - total R0320 2.654.470,48 660.301,07 1.059.996,68 596.685,43 

Recoverable from reinsurance 
contract/SPV and Finite Re after the 
adjustment for expected losses due to 
counterparty default - total 

R0330 0,00 485.214,79 614.968,48 470.496,06 

Technical provisions minus recoverables 
from reinsurance/SPV and Finite Re- 
total 

R0340 2.654.470,48 175.086,28 445.028,20 126.189,37 
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  Direct business and accepted proportional reinsurance 
Total Non-Life 

obligation 
Credit and 
suretyship 
insurance 

Legal 
expenses 
insurance 

Assistance 
Miscellaneous 
financial loss 

C0100 C0110 C0120 C0130 C0180 

Technical 
provisions 
calculated 
as a whole 

  

R0010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re after the adjustment for expected losses due to 
counterparty default associated to TP calculated as a 
whole 

R0050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Technical 
provisions 
calculated 
as a sum 
of BE and 
RM 

    - - - - - 

Best 
estimate 

    - - - - - 

Premium 
provisions 

    - - - - - 

Gross - 
Total 

  
R0060 0,00 203.427,44 543.554,70 175.863,08 9.131.914,92 

Total 
recoverable from 
reinsurance/SPV 
and Finite Re 
after the 
adjustment for 
expected losses 
due to 
counterparty 
default 

R0140 0,00 0,00 0,00 67.561,85 2.709.135,54 

Net Best 
Estimate of 
Premium 
Provisions 

R0150 0,00 203.427,44 543.554,70 108.301,23 6.422.779,38 

Claims 
provisions 

    - - - - - 

Gross - 
Total 

  
R0160 0,00 359.054,16 0,00 360.478,23 64.297.060,59 

Total 
recoverable from 
reinsurance/SPV 
and Finite Re 
after the 
adjustment for 
expected losses 
due to 
counterparty 
default 

R0240 0,00 0,00 0,00 260.081,65 25.882.393,57 

Net Best 
Estimate of 
Claims 
Provisions 

R0250 0,00 359.054,16 0,00 100.396,58 38.414.667,02 

Total Best estimate - gross R0260 0,00 562.481,60 543.554,70 536.341,31 73.428.975,51 

Total Best estimate - net R0270 0,00 562.481,60 543.554,70 208.697,81 44.837.446,40 

Risk margin R0280 0,00 41.133,57 41.282,38 15.406,82 2.962.183,03 

Amount of 
the 
transitional 
on 
Technical 
Provisions 

    - - - - - 

TP as a whole R0290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Best estimate R0300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risk margin R0310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Technical     - - - - - 
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provisions 
- total 

Technical provisions - total R0320 0,00 603.615,17 584.837,08 551.748,13 76.391.158,54 

Recoverable from reinsurance 
contract/SPV and Finite Re after the 
adjustment for expected losses due to 
counterparty default - total 

R0330 0,00 0,00 0,00 327.643,50 28.591.529,11 

Technical provisions minus recoverables 
from reinsurance/SPV and Finite Re- 
total 

R0340 0,00 603.615,17 584.837,08 224.104,63 47.799.629,43 

 

 

3.4.   S.19.01.21 
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Z Axis:

Line of 

business 

[general]:

Fire and other damage 

to property insurance 

[direct business and 

accepted proportional 

reinsurance]

Applicable standard: Accident year [AY]
Original/exposure 

currency:
EUR

Currency 

conversion 

approach:

Not applicable / 

Expressed in 

(converted to) 

reporting currency

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 & +

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160

Prior R0100 - - - - - - - - - - - - - - - 600.702,35

N-14 R0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

N-13 R0120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

N-12 R0130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

N-11 R0140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

N-10 R0150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -

N-9 R0160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -

N-8 R0170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -

N-7 R0180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -

N-6 R0190 272.840,10 70.997,73 284,13 36.095,94 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - -

N-5 R0200 130.379,97 55.263,50 18.143,49 3.529,09 28,29 0,00 - - - - - - - - - -

N-4 R0210 152.775,89 99.418,06 4.943,61 3.137,52 347,20 - - - - - - - - - - -

N-3 R0220 146.404,31 68.263,28 1.759,91 15.617,77 - - - - - - - - - - - -

N-2 R0230 396.130,35 69.899,45 60.443,38 - - - - - - - - - - - - -

N-1 R0240 144.840,06 97.898,84 - - - - - - - - - - - - - -

N R0250 37.498,18 - - - - - - - - - - - - - - -
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Z Axis:

Line of 

business 

[general]:

Miscellaneous financial 

loss [direct business 

and accepted 

proportional 

reinsurance]

Applicable 

standard:
Accident year [AY]

Original/expos

ure currency:
EUR

Currency 

conversion 

approach:

Not applicable / 

Expressed in 

(converted to) 

reporting currency

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 & +

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160

Prior R0100 - - - - - - - - - - - - - - - 49,20

N-14 R0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

N-13 R0120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

N-12 R0130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

N-11 R0140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

N-10 R0150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -

N-9 R0160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -

N-8 R0170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -

N-7 R0180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -

N-6 R0190 1.609.823,95 2.185.194,33 2.453,86 607,62 0,00 325,95 991,94 - - - - - - - - -

N-5 R0200 217.658,58 131.436,47 1.358,66 894,21 1.304,55 768,32 - - - - - - - - - -

N-4 R0210 276.446,15 539.327,43 804,42 2.415,89 30,00 - - - - - - - - - - -

N-3 R0220 54.707,83 474.643,57 0,00 165,66 - - - - - - - - - - - -

N-2 R0230 54.829,63 32.274,52 629,20 - - - - - - - - - - - - -

N-1 R0240 174.770,22 16.394,53 - - - - - - - - - - - - - -

N R0250 108.249,10 - - - - - - - - - - - - - - -

Z Axis:

Line of 

business 

[general]:

Other motor insurance 

[direct business and 

accepted proportional 

reinsurance]

Applicable 

standard:
Accident year [AY]

Original/expos

ure currency:
EUR

Currency 

conversion 

approach:

Not applicable / 

Expressed in 

(converted to) 

reporting currency

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110

N-10 R0150 2.756.488,46 873.369,92 24.211,64 0,00 2.000,00 0,00 0,00 -3.991,42 -10.370,03 -6.449,22 0,00

N-9 R0160 2.748.061,83 1.160.479,25 13.497,95 2.433,74 175,89 1.522,35 -10.088,64 -38.082,65 -16.337,42 154,05 -

N-8 R0170 4.134.376,43 1.259.452,58 146.975,72 20.892,91 26.916,22 -26.263,75 -36.433,83 -19.523,77 -1.550,83 - -

N-7 R0180 5.976.068,51 2.407.705,29 105.516,05 35.020,18 -53.667,80 -23.849,13 -27.604,01 -19.202,97 - - -

N-6 R0190 8.004.988,31 2.230.543,64 70.395,97 -19.461,51 -20.669,12 -10.114,30 -34.236,18 - - - -

N-5 R0200 7.533.285,53 2.413.266,78 -14.374,12 -95.762,18 -75.452,38 -31.613,60 - - - - -

N-4 R0210 4.839.762,37 1.583.470,64 -2.775,32 -96.267,31 -8.688,83 - - - - - -

N-3 R0220 3.102.663,97 969.361,53 -51.103,75 -17.715,99 - - - - - - -

N-2 R0230 2.553.180,80 871.465,87 -9.138,01 - - - - - - - -

N-1 R0240 2.276.761,18 707.404,03 - - - - - - - - -

N R0250 2.275.769,56 - - - - - - - - - -
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3.5.   S.22.01.21 

 

 

 

Z Axis:

Line of 

business 

[general]:

Motor vehicle liability 

insurance [direct 

business and accepted 

proportional 

reinsurance]

Applicable 

standard:
Accident year [AY]

Original/expos

ure currency:
EUR

Currency 

conversion 

approach:

Not applicable / 

Expressed in 

(converted to) 

reporting currency

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 & +

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160

Prior R0100 - - - - - - - - - - - - - - - 766.071,13

N-14 R0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

N-13 R0120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

N-12 R0130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

N-11 R0140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

N-10 R0150 18.171.686,74 3.583.323,97 2.708.502,80 3.025.216,28 2.790.752,08 1.256.380,86 1.355.464,42 976.703,69 620.489,09 213.879,78 205.652,15 - - - - -

N-9 R0160 16.781.772,95 6.396.949,11 3.324.687,39 2.640.371,34 2.327.001,24 3.588.646,99 1.541.730,43 1.556.653,49 525.686,54 768.810,58 - - - - - -

N-8 R0170 14.826.117,81 6.003.658,03 2.914.390,97 2.252.147,29 2.307.857,98 1.737.642,93 1.574.757,54 1.330.216,51 566.134,56 - - - - - - -

N-7 R0180 18.707.961,19 8.164.184,69 2.732.721,12 3.349.904,88 4.180.515,33 3.474.937,64 2.421.924,06 1.441.985,97 - - - - - - - -

N-6 R0190 22.077.502,35 7.821.124,95 3.773.525,82 4.561.835,51 3.863.979,52 2.279.858,46 651.315,75 - - - - - - - - -

N-5 R0200 18.554.707,61 7.906.299,73 4.757.818,02 2.640.852,82 2.143.872,39 976.318,11 - - - - - - - - - -

N-4 R0210 12.458.389,22 5.218.736,40 2.418.218,97 1.524.605,95 1.109.046,76 - - - - - - - - - - -

N-3 R0220 9.159.292,53 4.379.592,71 3.023.442,91 1.306.215,38 - - - - - - - - - - - -

N-2 R0230 9.102.699,00 4.914.496,56 1.808.657,46 - - - - - - - - - - - - -

N-1 R0240 6.691.932,19 4.455.697,77 - - - - - - - - - - - - - -

N R0250 5.556.929,82 - - - - - - - - - - - - - - -

  Amount w ith 

Long Term 
Guarantee 

measures and 
transitionals 

Impact of the LTG measures and transitionals (Step-by-step approach) 

Without 
transitional on 

technical 
provisions 

Impact of 
transitional 

on 
technical 

provisions 

Without 
transitional on 
interest rate 

Impact of 
transitional 
on interest 

rate 

Without 
volatility 

adjustment 
and w ithout 

other 
transitional 
measures 

Impact of 
volatility 

adjustment 
set to zero 

Without 
matching 

adjustment 
and w ithout all 

the others 

Impact of 
matching 

adjustment 
set to zero 

Impact of 
all LTG 

measures 
and 

transitionals 

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 

Technical provisions R0010 77.590.206,85 77.590.206,85 0,00 77.590.206,85 0,00 77.903.372,10 313.165,25 77.903.372,10 0,00 313.165,25 

Basic ow n funds   R0020 
46.716.513,13 46.716.513,13 0,00 46.716.513,13 0,00 46.528.908,58 

-
187.604,55 

46.528.908,58 0,00 
-

187.604,55 

Excess of assets 

over liabilities 

R0030 

46.716.513,13 46.716.513,13 0,00 46.716.513,13 0,00 46.528.908,58 
-

187.604,55 
46.528.908,58 0,00 

-
187.604,55 

Restricted ow n 
funds due to ring-
fencing and 

matching portfolio 

R0040 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eligible ow n funds 
to meet Solvency 

Capital 
Requirement 

  R0050 
46.716.513,13 46.716.513,13 0,00 46.716.513,13 0,00 46.528.908,58 

-
187.604,55 

46.528.908,58 0,00 
-

187.604,55 

Tier 1 R0060 
46.716.513,13 46.716.513,13 0,00 46.716.513,13 0,00 46.528.908,58 

-
187.604,55 

46.528.908,58 0,00 
-

187.604,55 

Tier 2 R0070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tier 3 R0080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solvency Capital Requirement R0090 44.181.683,89 44.181.683,89 0,00 44.181.683,89 0,00 44.217.153,31 35.469,42 44.217.153,31 0,00 35.469,42 

Eligible ow n funds to meet Minimum 
Capital Requirement 

R0100 

46.716.513,13 46.716.513,13 0,00 46.716.513,13 0,00 46.528.908,58 
-

187.604,55 
46.528.908,58 0,00 

-
187.604,55 

Minimum Capital Requirement R0110 14.295.745,46 14.295.745,46 0,00 14.295.745,46 0,00 14.304.721,28 8.975,82 14.304.721,28 0,00 8.975,82 
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3.6.   S.23.01.01 

  Total Tier 1 - 
unrestricted 

Tier 1 - 
restricted 

Tier 2 Tier 3 

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Basic own funds 
before deduction 
for participations 
in other financial 
sector as 
foreseen in article 
68 of Delegated 
Regulation 
2015/35 

    - - - - - 

Ordinary share 
capital (gross of 
own shares) 

R0010 

18.560.301,00 18.560.301,00 - 0,00 - 

Share premium 
account related to 
ordinary share 
capital 

R0030 

6.419.797,20 6.419.797,20 - 0,00 - 

Initial funds, 
members' 
contributions or the 
equivalent basic 
own - fund item for 
mutual and mutual-
type undertakings 

R0040 

0,00 0,00 - 0,00 - 

Subordinated 
mutual member 
accounts 

R0050 

0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Surplus funds R0070 24.648.518,69 24.648.518,69 - - - 

Preference shares R0090 0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Share premium 
account related to 
preference shares 

R0110 

0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Reconciliation 
reserve 

R0130 

-2.912.103,76 -2.912.103,76 - - - 

Subordinated 
liabilities 

R0140 

0,00 - 0,00 0,00 0,00 

An amount equal to 
the value of net 
deferred tax assets 

R0160 

0,00 - - - 0,00 

Other own fund 
items approved by 
the supervisory 
authority as basic 
own funds not 
specified above 

R0180 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Own funds from 
the financial 
statements that 
should not be 
represented by 
the reconciliation 
reserve and do 
not meet the 
criteria to be 
classified as 
Solvency II own 
funds 

    

- - - - - 

Own funds from the 
financial 
statements that 
should not be 
represented by the 
reconciliation 
reserve and do not 
meet the criteria to 
be classified as 
Solvency II own 
funds 

R0220 

0,00 - - - - 

Deductions     - - - - - 

Deductions for 
participations in 
financial and credit 
institutions 

R0230 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Total basic own funds after deductions R0290 46.716.513,13 46.716.513,13 0,00 0,00 0,00 

Ancillary own 
funds 

    - - - - - 

Unpaid and 
uncalled ordinary 
share capital 
callable on demand 

R0300 

0,00 - - 0,00 - 

Unpaid and 
uncalled initial 
funds, members' 
contributions or the 
equivalent basic 
own fund item for 
mutual and mutual 
- type undertakings, 
callable on demand 

R0310 

0,00 - - 0,00 - 

Unpaid and 
uncalled preference 
shares callable on 
demand 

R0320 

0,00 - - 0,00 0,00 
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A legally binding 
commitment to 
subscribe and pay 
for subordinated 
liabilities on 
demand 

R0330 

0,00 - - 0,00 0,00 

Letters of credit 
and guarantees 
under Article 96(2) 
of the Directive 
2009/138/EC 

R0340 

0,00 - - 0,00 - 

Letters of credit 
and guarantees 
other than under 
Article 96(2) of the 
Directive 
2009/138/EC 

R0350 

0,00 - - 0,00 0,00 

Supplementary 
members calls 
under first 
subparagraph of 
Article 96(3) of the 
Directive 
2009/138/EC 

R0360 

0,00 - - 0,00 - 

Supplementary 
members calls - 
other than under 
first subparagraph 
of Article 96(3) of 
the Directive 
2009/138/EC 

R0370 

0,00 - - 0,00 0,00 

Other ancillary own 
funds 

R0390 

0,00 - - 0,00 0,00 

Total ancillary own funds R0400 0,00 - - 0,00 0,00 

Available and 
eligible own funds 

    - - - - - 

Total available own 
funds to meet the 
SCR 

R0500 

46.716.513,13 46.716.513,13 0,00 0,00 0,00 

Total available own 
funds to meet the 
MCR 

R0510 

46.716.513,13 46.716.513,13 0,00 0,00 - 

Total eligible own 
funds to meet the 
SCR 

R0540 

46.716.513,13 46.716.513,13 0,00 0,00 0,00 
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Total eligible own 
funds to meet the 
MCR 

R0550 

46.716.513,13 46.716.513,13 0,00 0,00 - 

SCR R0580 44.181.683,89 - - - - 

MCR R0600 14.295.745,46 - - - - 

Ratio of Eligible own funds to SCR R0620 1,06 - - - - 

Ratio of Eligible own funds to MCR R0640 3,27 - - - - 

 

 

3.7.   S.28.02.01 

 

  MCR components 

Non-life activities Life activities 

MCR(NL, NL) 
Result 

MCR(NL, L)Result 

C0010 C0020 

Linear formula 
component for non-
life insurance and 
reinsurance 
obligations 

R0010 

6.415.345,70 0,00 

 

3.8.   S.25.01.21 

 

  

Net solvency 
capital 

requirement 

Gross solvency 
capital 

requirement 

Allocation from 
adjustments due 

to RFF and 
Matching 

adjustments 
portfolios 

C0030 C0040 C0050 

Market risk R0010 17.652.499,24 17.652.499,24   

Counterparty 
default risk 

R0020 26.609.320,12 26.609.320,12   

Life underwriting 
risk 

R0030 270.283,77 270.283,77   
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Health underwriting 
risk 

R0040 860.136,00 860.136,00   

Non-life 
underwriting risk 

R0050 13.945.553,40 13.945.553,40   

Diversification R0060 -14.963.018,34 -14.963.018,34 - 

Intangible asset risk R0070 0,00 0,00 - 

Basic Solvency 
Capital 
Requirement 

R0100 44.374.774,18 44.374.774,18 - 

 

3.9.   Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων  

Η ικανότητα απορρόφησης ζημιών των Αναβαλλόμενων φόρων αναφέρεται σε ένα 

υποθετικό σενάριο κατά το οποίο τεκμέρεται η ύπαρξη μελλοντικών φορολογητέων κερδών  

στην Εταιρία, ικανά να υπερκαλύψουν την δημιουργία μίας υποθετικής Αναβαλλόμενης 

Φορολογικής Απαίτησης η οποία δημιουργείται μετά από τις αρνητικές επιπτώσεις (ζημιές) 

ενός συνδυασμού καταστροφικών γεγονότων όπως αυτά προβλέπονται από την 

τυποποιημένη μέθοδο υπολογισμού του Κεφαλαίου Φερεγγυότητας. 

Το ποσό που η Εταιρία τεκμηριώνει ως σωρευτικό άθροισμα των μελλοντικών φορολογικών 

κερδών εντός μίας πενταετίας, προσμετράται αρνητικά στο Απαιτούμενο Κεφάλαιο 

Φερεγγυότητας, μειώνοντας το ισόποσα. 

Η Εταιρία διενήργησε εσωτερική άσκηση προσωμοίωσης του συγκεκριμένου σεναρίου 

ακραίων καταστάσεων  βασισμένη στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό Σχέδιο – σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από το πλαίσο Φερεγγυότητας ΙΙ και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Τράπεζας 

της Ελλάδος1 - κατά την οποία τεκμέρεται η δημιουργία Αναβαλλόμενων Φορολογικών 

Απιατήσεων και η δυνατότητα απορρόφησης αυτών έυρους €3,7-€4,3εκ.  

Η Διοίκηση αποφάσισε την αναγνώριση ποσού €2,4εκ. 

                                                      

1 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 15, 207, 267 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 και των άρθ. 

8, 53-57 της ΠΕΕ 60/12.2.2016, 10-12 της ΠΕΕ 62/12.2.2016, 7-15 της ΠΕΕ 72/12.2.2016 της 

ΤτΕ 
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3.10.   Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για SII – 31.12.2016  
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