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EDITORIAL
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
  
Οι έντονες αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο, οι νέες και αυξημένες υποχρεώσεις του επαγγέλματός 
μας που αναδύθηκαν και μέσω της πανδημίας, μάς υποχρεώνουν να αναλογιστούμε υπεύθυνα 
τα επόμενα που έρχονται στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και απαιτούν νέες συντονισμένες 
προσπάθειες για να είναι αντάξια και ανώτερα των όσων έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα.

Η Διαμεσολάβηση στο σύνολό της οφείλει να είναι παρούσα στην μετεξέλιξη του κλάδου και να 
είναι πολύ καλά εκπαιδευμένη, προκειμένου να εκπαιδεύσει και το κοινό στο οποίο θα απευθυνθεί.

Σήμερα που το επάγγελμά μας περνάει σε άλλο επίπεδο με πολύ αυξημένες απαιτήσεις, ευθύνες 
και υποχρεώσεις, θα υποχρεωθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες, που παράλληλα και η 
συνδικαλιστική εκπροσώπησή του, θα έχει τις ανάλογες δυνατότητες.

Πριν 10 περίπου χρόνια, η ευτυχής σύμπτωση στα προεδρεία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
ανθρώπων με τις ίδιες αξίες και οράματα πέτυχε να ενώσει την φωνή όλων, να εκφράσει από κοινού 
και να διεκδικήσει δίκαια αιτήματα που αφορούσαν όλους, σε όποια βαθμίδα και αν ανήκαν.

Έτσι δημιουργήθηκε η ΕΑΔΕ που κατάφερε να σταθεί ως άξιος θεσμικός συνομιλητής, όπου 
κλήθηκε, και να αποκτήσει κύρος χάρις στην συγκροτημένη και σοβαρή στάση της.

Αυτό επαινέθηκε από τους φορείς και τούς ανθρώπους που για εμάς μετράει η γνώμη τους και 
πολεμήθηκε από μικρή μερίδα αμφισβητιών του χώρου μας, γιατί υπάρχουν και αυτοί.

Μας απασχολεί καιρό τώρα η ανάγκη μετεξέλιξης της ΕΑΔΕ και η δημιουργία ενός ενιαίου θεσμικού 
οργάνου ικανού να στεγάσει τις ανησυχίες και τις επιδιώξεις του συνόλου της διαμεσολάβησης.

Το εγχείρημα θα γίνει εύκολο, καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι τα ουσιαστικά θέματα που μας 
απασχολούν είναι κοινά.

Τα νομοτεχνικά θα βρουν λύσεις.

Ως Ένωση ήμασταν πρωτοπόροι στη σύλληψη και δημιουργία της ΕΑΔΕ, και θα καταβάλουμε 
και πάλι όποια προσπάθεια απαιτηθεί, ώστε να αναδείξουμε την ανάγκη της ενιαίας φωνής της 
διαμεσολάβησης.

Καλό Καλοκαίρι σε όλους!
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Μετά την συμπλήρωση περίπου τριών μηνών από την ημέρα που ο κορωνοϊός μπήκε στην ζωή μας και 
στην  προσπάθεια μας να αποτιμήσουμε συνολικά την κατάσταση που διαμορφώθηκε, σας στείλαμε 
ένα ερωτηματολόγιο για να έχουμε μια γενικότερη εικόνα επιστρέφοντας σιγά σιγά στην καθημερινό-
τητα. 
Αρχικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την μεγάλη συμμετοχή σας και εν συνεχεία να σας 
ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της έρευνας.
Φαίνεται πως ο κλάδος μας ανταποκρίθηκε αρκετά ικανοποιητικά στο κομμάτι της καθημερινότητας,  
μιας και συνδύασε την φυσική παρουσία (γραφείο) με την εξ αποστάσεως εργασία και αξιοποίησε την 
ηλεκτρονική επικοινωνία σε ποσοστό που άγγιξε το 75%, ενώ η παραδοσιακή επικοινωνία μέσω τηλε-
φώνου άγγιξε το απόλυτο 100%.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΕΑΕ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ COVID-19
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Στο κομμάτι της αξιολόγησης της «εξ αποστάσεως εργασίας» ένα ποσοστό περίπου 65% δήλωσε ικα-
νοποιημένο, ενώ αρνητική ήταν η εμπειρία για το υπόλοιπο 35% κάτι που φαίνεται να αποτυπώνεται 
και στην ανταπόκριση των πελατών στα νέα δεδομένα εξυπηρέτησης με το 65% να ανταποκρίνεται 
πλήρως!
Μοιρασμένα τα αποτελέσματα στο ερώτημα σχετικά με την μείωση παραγωγής,  η οποία πάντως εντο-
πίστηκε από το 75% των ερωτηθέντων, σε διάφορες ποσοστιαίες κλίμακες όπως αυτές παρουσιάζονται 
και στο επισυναπτόμενο αρχείο.
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Στο ερώτημα που αφορούσε  στα μέτρα στήριξης, το πολύ μεγάλο ποσοστό (άνω του 88%) φαίνεται 
να έχει ενταχθεί στο μέτρο της ενίσχυσης  με το επίδομα των 800€, ενώ το 49% των  ερωτηθέντων έκα-
νε χρήση του μέτρου της έκπτωσης 25% λόγω εμπρόθεσμης καταβολής εισφορών και βεβαιωμένων 
οφειλών. Ωστόσο σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχουν αρκετοί Συνάδελφοι που 
πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει το επίδομα. Ήδη έχουμε απευθύνει 
ερώτημα προς την ΑΑΔΕ ζητώντας να αιτιολογήσει την απόρριψη σε κάθε έναν, όπως έχει δεσμευτεί.

Τελειώνοντας οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που σε ποσοστό άνω του 93% εκφράσατε την 
θετική σας άποψη για τις ενέργειες της Ένωσης σε αυτό το χρονικό διάστημα και να διαβεβαιώσουμε το 
υπόλοιπο 7%,  πως όποια περιθώρια για βελτίωση υπάρχουν,  θα εξαντληθούν!
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ΟΔΗΓΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ - 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για έγκυρη και πλήρη ενημέρωση των Μελών της αλλά  και των 

ασφαλισμένων τους , η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος δημιούργησε το συνημμένο έντυπο 

μετά από προτροπή και σε συνεργασία με  το Πανευρωπαϊκό   Γραφείο Ασφαλίσεως - BIPAR. 

Το κείμενο αυτό που αποτέλεσε πρωτοβουλία της ΕΙΟΡΑ (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

Συντάξεων),  διανέμεται ήδη σε καταναλωτές - ασφαλισμένους σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για έναν Οδηγό κατανόησης της ασφαλιστικής κάλυψης , κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 

Covid-19. 

Η παρουσίαση με λίγα απλά και 

κατανοητά βήματα και η ελκυστική 

γραφιστική παρουσίαση του 

εντύπου,  βοηθούν τα Μέλη 

αλλά και τους πελάτες  και 

αναδεικνύουν τον καθοριστικό 
ρόλο  που αναλαμβάνει ο 

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής 

ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεως 

όπως αυτή.

Η ΕΕΑΕ, πιστή στους 

καταστατικούς σκοπούς της, 

αλλά και στις απαιτήσεις 

της εποχής, στέκεται δίπλα 

στα Μέλη της  με κάθε τρόπο, 

έχοντας  στόχο μεταξύ των 

άλλων και την πληρέστερη 

ενημέρωση σε ό,τι προάγει 
και αναδεικνύει την προστιθέμενη 

αξία του Ασφαλιστικού Πράκτορα.

Καλεί λοιπόν τα Μέλη να κάνουν 

χρήση του εντύπου, με όποιο 

τρόπο κρίνουν πρόσφορο, 

επ’ ωφελεία του κοινωνικού 

συνόλου. 

Επιμέλεια: Χάρης Αλεξόπουλος
Αντιπρόεδρος
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Κώστας Λάμπρου
Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής

Στη σημερινή δύσκολη κατάσταση, δίδεται η ευκαιρία, 
να βγει η Ιδιωτική Ασφάλιση  δυναμικά  μπροστά και 
να δηλώσει παρούσα, χωρίς ενδοιασμούς.
Η ανακοίνωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, 
παρά την καθυστέρηση, σωστή είναι, αλλά όχι 
όπως την περιμέναμε και το χρηματικό ποσό που 
προσέφερε, μάλλον συμβολικό θεωρείται.
Θετικές  και προσφορές μεμονωμένων εταιριών, 
καθώς και   οι  ανακοινώσεις, για κάλυψη της πανδημίας, 
από τα ασφαλιστήρια, κυρίως αυτά που αφορούν την 
υγεία και την ζωή, των ασφαλισμένων.
Πρέπει να διευκολυνθούν κατ΄ αρχάς, οι ασφαλισμένοι 
να διατηρήσουν τα ασφαλιστήριά τους, οι διοικητικοί 
υπάλληλοι τις θέσεις εργασίας και οι Διαμεσολαβούντες 
τα πελατολόγιά τους. 
Οι Ενώσεις των Διαμεσολαβούντων και το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, έχουν υποδείξει 
τρόπους, με τις αλλεπάλληλες προτάσεις τους.

Πέραν των παραπάνω, έχω την άποψη, ότι κάτι 
παραπάνω χρειάζεται, κάτι ποιο δυναμικό, ας πάρουμε 
παράδειγμα από ενέργειες και προσφορές  άλλων 
φορέων  του ιδιωτικού τομέα. 
Η Ιδιωτική Ασφάλιση  πρέπει να δηλώσει ποιο 
δυναμικό παρόν στην Εθνική προσπάθεια και  να 
συμβάλει, όπως μπορεί, είτε υποχρεούται είτε όχι και 
χωρίς να της ζητηθεί ,ο δικός μας Τομέας Ευθύνης 
δοκιμάζεται.
Εκτός από διευκολύνσεις στις πληρωμές των 
ασφαλίστρων, δωρεές,  αιμοδοσίες κλπ, θα μπορούσε 
π.χ, για κάθε ασφαλισμένο, με πρόγραμμα υγείας, που 
νοσηλεύεται  υποχρεωτικά σε  Δημόσιο  Νοσοκομείο  
αναφοράς, για coronoio, να υπάρξει από την 
αντίστοιχη Ασφαλιστική Εταιρία κάποιο ανταποδοτικό 
«..αντίδωρο..»  στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο ή στο 
Κρατικό Σύστημα  Υγείας. 
Για σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα δεν 
μιλάμε; να η ευκαιρία για μια δοκιμή.     
Τώρα δίνουμε εξετάσεις όλοι μας, σε τέτοιες δύσκολες 
συνθήκες, δοκιμάζεται η αξιοπιστία του Θεσμού, 
χτίζεται & εδραιώνεται η πολυπόθητη Ασφαλιστική 
Συνείδηση.
Πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι και γρήγορα, 
αν θέλουμε να ξημερώσει η επόμενη μέρα, με 
αναβαθμισμένο   το  Θεσμό που υπηρετούμε, αν 
θέλουμε να αποδείξουμε ότι   είμαστε  ικανοί και 
αξιόπιστοι να στηρίξουμε «..Πυλώνες…».
Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές (εννοώ την 
παραδοσιακή Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση)   
παραμείνουν στα «χαρακώματα» κοντά στους 
ασφαλισμένους, δίνουν δύσκολο αγώνα, δεν 
τρύπωσαν, ούτε θα τρυπώσουν, στα «καταφύγια», 
είτε ενταχθούν από την Πολιτεία, στα δοκιμαζόμενα 

επαγγέλματα, είτε όχι.
Θέλω με την ευκαιρία να υπενθυμίσω στους ποιο 
παλαιούς, ότι στην ίδια περίπου κατάσταση, βρεθήκαμε 
και το καλοκαίρι του  1974, με την επιστράτευση και 
την εμπόλεμη κατάσταση.
Από τη μία, οι επιστρατευμένοι (όπως και ο 
ίδιος) αγωνιούσαν αν καλύπτονται ή όχι  από το 
ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής ή αν θα μπορούσαν 
να συνεχίσουν να τα πληρώνουν  και από την άλλη 
οι Διαμεσολαβούντες  έβλεπαν να μηδενίζεται η νέα  
παραγωγή και να καταρρέουν τα  εισοδήματά τους.
Τότε βέβαια δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για 
να βάλει πλάτη με δανεικά, το δε Κράτος μας, είχε 
καταρρεύσει και  καμιά δυνατότητα στήριξης  δεν 
υπήρχε, αλλά και αν υπήρχε, δεν νομίζω ότι θα το 
έκανε.

Μία όμως Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, που έβλεπε 
μακριά και είχε ως αρχή, ότι από όλα τα περιουσιακά 
της στοιχεία τον πολυτιμότερο ήταν τα στελέχη της, οι 
συνεργάτες της και  οι ασφαλισμένοι της,  οι άνθρωποί 
της δηλαδή. Ανακοίνωσε, ότι τα συμβόλαια Ζωής 
καλύπτουν  τους ασφαλισμένους της και παράλληλα 
στήριξε το εισόδημα των Συνεργατών της, για όλη τη 
διάρκεια της κρίσης, χωρίς να τα ζητήσει πίσω όταν τα 
πράγματα επανήλθαν.

Τέτοιες και άλλες ενέργειες χρειάζονται  σήμερα, για 
να πειστούν Συνεργάτες, Ασφαλισμένοι, Κοινωνία 
και Πολιτεία, ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση μπορεί  να 
καλύψει τα κενά του Συστήματος, θέλει και μπορεί   να 
συνδράμει  στα δύσκολα και δεν  χρειάζεται  η  ίδια, 
την όποια   συνδρομή αυτού του Κράτους.

Έτσι αντιλαμβάνομαι ο ίδιος, το ρόλο της Ιδιωτικής 
Ασφάλισης, το χτίσιμο και την εδραίωση της  
Ασφαλιστικής  Συνείδησης και την ενεργοποίηση της  
Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης.

Παρ’ ότι η τωρινή κατάσταση είναι παγκόσμια και 
πρωτόγνωρη, αυτό δεν διαφοροποιεί τα πράγματα, 
ο Θεσμός έχει ξαναδοκιμαστεί διεθνώς και όχι 
μόνο άντεξε, αλλά και ανταποκρίθηκε, πέραν τον 
συμβατικών του υποχρεώσεών, το ίδιο πρέπει να 
συμβεί και στη χώρα μας, που τον έχει ανάγκη 
περισσότερο, από κάθε άλλη περίοδο, τώρα πρέπει 
να δείξει  ένα είδος  πατριωτισμού.  

Δεν πρέπει λοιπόν να βλέπουμε τα πράγματα 
κοντόφθαλμα, μας περιμένει ένα καινούργιο, «..άλλο 
αύριο..» και αυτό θα πρέπει να «βασανίζει» όλους 
μας, αφού το αύριο, θα καθοριστεί εν πολλοίς, από το 
σήμερα .  

Το αύριο της Ιδιωτικής Ασφάλισης,
θα καθοριστεί εν πολλοίς, από το σήμερα 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
για την Επαγγελματική μας Εκπαίδευση
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Κατά την συνεδρίαση τής 29/04/2020 η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε αντικατάσταση της  
απόφασης 45/21.11.13 που ίσχυε σχετικά με τους τομείς επανεκπαίδευσης διαμεσολαβούντων και η 
νέα διάταξη θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/2021.
Σύμφωνα με τον νόμο 4583/18 η επαγγελματική εκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων που προβλέπονται στο 
παράρτημα ΧΙΙΙ του νόμου. 

Ήδη με την απόφαση αυτή της ΤτΕ  οι τομείς εκπαίδευσης περιορίζονται  σε δύο διακριτούς μεταξύ 
τους,  ως εξής : 
 
Τομέας  Α’ : Προϊόντα-προϊοντική εκπαίδευση
Τομέας  Β΄: Θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς.

Κατά συνέπεια αναδιαρθρώνεται η εξεταστέα ύλη και περιορίζονται από τρεις σε δύο οι τομείς εκ-
παίδευσης.  
Διατηρούνται οι 15 ώρες ετήσιας επανεκπαίδευσης.
Βασική επιλογή της ΤτΕ είναι η  υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων για όλα τα πρόσωπα που 
εμπλέκονται στην διανομή προϊόντων, δηλ. Πράκτορες, Συντονιστές, Μεσίτες, όργανα διοίκησης επι-
χειρήσεων διαμεσολάβησης, υπαλλήλους αυτών, εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πιστωτικών ιδρυμά-
των. Η πιστοποίηση της παρακολούθησης θα βεβαιώνεται με  επιτυχές τέστ κατανόησης.
 
Παράλληλα εισάγεται διάταξη η οποία δίνει διευκρίνιση και λύση σε ένα πρόβλημα που δημιουργή-
θηκε συχνά κατά το παρελθόν, ορίζοντας ότι σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτή-
σει το πιστοποιητικό της ΠΕΕ 153/2/2019 αλλά δεν εγγραφεί στο Μητρώο κατά τον ίδιο χρόνο, τότε 
για την εγγραφή του σε μεταγενέστερο χρόνο θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με το πιστοποιητικό 
που έχει λάβει και τα πιστοποιητικά επανεκπαίδευσης που απέκτησε μέχρι τον χρόνο της εγγραφής.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης βρίσκεται στον επίσημο ισότοπο της ΤτΕ.
https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/ΠΕΕ_169_1_2942020_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf    

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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  ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ

Σε πλήρη ανακατασκευή του site της Ένωσης μας 
www.enosiasfaliston.gr, προχωρούμε αυτό το 
διάστημα. Πιο σύγχρονο, πιο διαδραστικό και με 
περισσότερες πληροφορίες ευελπιστούμε να έχει 
την θέση του στα "Αγαπημένα" κάθε υπολογιστή 
των μελών μας!

Swiss Re: Οι πέντε μεγάλες τάσεις που επιτάχυνε η πανδημία του κορωνοϊού

Το νέο τοπίο στην παγκόσμια οικονομία – Ευκαιρίες και κίνδυνοι για την (αντ) ασφαλιστική βιομηχανία.
Η εμπειρία του Covid-19 αναμένεται να λειτουργήσει ως επιταχυντής για δομικές αλλαγές που ήταν ήδη σε εξέλιξη 
πριν την έναρξη της κρίσης: ψηφιακός μετασχηματισμός, αύξηση του ρόλου των κυβερνήσεων, αναδιάρθρωση 
των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων (προς την κατεύθυνση της μείωσης του κινδύνου) και, τέλος, προοπτική 
αύξησης του πληθωρισμού, σε συνδυασμό όμως με συμπίεση των αποδόσεων. Όλα αυτά εγκυμονούν σημαντικούς 
κινδύνους, αλλά και ευκαιρίες, για τον παγκόσμιο (αντ)ασφαλιστικό κλάδο, όπως εκτιμά η Swiss Re.

 Κάθε μεγάλη κρίση σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής και η κρίση του κορωνοϊού μάλλον δεν αποτελεί εξαίρεση 
στον κανόνα. Εκτιμούμε ότι το «σοκ» στην παγκόσμια οικονομία από την πανδημία θα μπορούσε να λειτουργήσει 
ως έναυσμα για σειρά δομικών αλλαγών, εκ των οποίων οι ακόλουθες (επιγραμματικά) είναι πολύ σημαντικές για 
την (αντ)ασφαλιστική βιομηχανία:

·  Συντονισμός δημοσιονομικής/νομισματικής πολιτικής και εκτύπωση χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες
· Αύξηση του ρόλου των κυβερνήσεων
· Το «ζενίθ» της παγκοσμιοποίησης και η αναδιάρθρωση των εφοδιαστικών αλυσίδων
· Επιταχυνόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός
· «Τέλος εποχής» για τον χαμηλό πληθωρισμό;

Η Swiss Re καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αξιοποίηση των εμπειριών των τελευταίων δεκαετιών μπορεί να μην 
αποδειχθεί επιτυχημένη στρατηγική για το μέλλον. Για τους (αντ)ασφαλιστές, οι επικείμενες αλλαγές υποδειγμάτων 
θα φέρουν νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες. «Παρότι ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού δεν αποτελεί 
το βασικό μας σενάριο, θα ήταν ένα τοξικό σενάριο, αφού θα συνδύαζε χαμηλές πραγματικές αποδόσεις 
επενδύσεων με υψηλό πληθωρισμό. Την ίδια στιγμή, η δημιουργία “παράλληλων” εφοδιαστικών αλυσίδων και η 
επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την (αντ)ασφαλιστική βιομηχανία».

Αναδημοσίευση από https://www.insuranceworld.gr
Επιμέλεια: Λαλέλα Χρυσανθοπούλου

Μείωση Προκαταβολής φόρου

Ένα από τα βασικότερα θέματα που είχαμε αναδείξει 
ως Ε.Ε.Α.Ε. αυτό της μείωσης προκαταβολής φόρου, 
φαίνεται να κλείνει ευνοϊκά μετά την κατάθεση του 
νομοσχεδίου προς ψήφιση.  Ορίζεται σε ποσοστό 
50% η μείωση  για νομικά και φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν δραστηριότητα η οποία δεν υπόκειται σε Φ. Π. 
Α. χωρίς αποδεικτικά μείωσης τζίρου, ενώ κλιμακωτή 
ανάλογα με την μείωση τζίρου, θα είναι η μείωση για 
εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε 
καθεστώς Φ.Π.Α. 

Ανανέωση site
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  Συνδρομή Μελών

Θα επανερχόμαστε όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και θα τονίζουμε πόσο σημαντική είναι η 
ετήσια συνδρομή για την λειτουργία της Ένωσής μας αφού  αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων της. 
Αφουγκραζόμενοι τις δυσκολίες, πριν από λίγα χρόνια προχωρήσαμε  σε μια γενναία μείωση, αλλά 
φροντίσαμε το ύψος το συνδρομών να είναι τέτοιο που να εξασφαλίζει στοιχειωδώς την βιωσιμότητά 
μας. Η συνέπεια στην εξόφληση της είναι το ζητούμενο για να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία 
μας!

Από το Μάιο του 2019 έως το Μάιο του 2020, συνολικά οι κλάδοι ζωής χάνουν το 19% της   
παραγωγής τους, δηλαδή 31.941.703 ευρώ

Κατακόρυφη πτώση καταγράφουν οι ασφαλίσεις ζωής το Μάιο του 2020, περίοδο κατά την   
οποία ήταν σε ισχύ τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και σε κατάσταση lockdown η οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΑΕΕ συγκρίνοντας την παραγωγή του Μάιου του  
2019 και του Μάιο του 2020, συνολικά οι κλάδοι ζωής χάνουν το 19% της παραγωγής τους, δηλαδή 
31.941.703 ευρώ.

Βλέποντας τη συνολική εικόνα του πενταμήνου η συνολική παραγωγή των κλάδων ζωής μειώνεται κατά 
11,4% ή 82.999.580 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι στη ζωή περιλαμβάνονται και τα ισόβια προγράμματα υγείας που έχουν σαν συμπληρωματική 
κάλυψη την υγεία, ενώ αντίθετα τα ετησίως ανανεούμενα που δεν έχουν κάλυψη ζωής προσμετρώνται στον 
κλάδο ασθενειών και τις Γενικές Ασφαλίσεις.

Ειδικότερα βάσει της έκθεσης της ΕΑΕΕ το Μάιο του 2020 οι “ασφαλίσεις ζωής” – που αποτελούν σχεδόν τα 
2/3 της παραγωγής ζωής – μειώνονται κατά 27,6%, δημιουργώντας σε σχέση με το προηγούμενο έτος ένα 
“κενό” της τάξεως των 34.077.134 εκατομμυρίων.

Εν συνεχεία οι “ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις” αυξάνονται κατά 19,4% ή κατά 4.781.845 ευρώ 
και ο κλάδος “Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων” απώλεσε το 13,1% της παραγωγής του, 
δηλαδή 2.615.607 ευρώ.

 Αναδημοσίευση από https://www.insurancedaily.gr/ 23/06/2020
της Βίκυς Γερασίμου

Αλλαγή ορίων υποχρεωτικής ασφάλισης ΡΙ

Με την υπ’ αριθμόν 167/17.03.2020 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ αναπροσαρμόζονται τα όρια 
της υποχρεωτικής ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
και αναθεωρείται το μέγιστο επιτρεπτό ποσό απαλλαγής του ασφαλιστή. Πιο συγκεκριμένα, τα όρια του 
ασφαλιστηρίου υποχρεωτικής ασφάλισης της αστικής ευθύνης διαμορφώνονται ως ακολούθως: ελάχιστο 
όριο ανά απαίτηση, ποσόν 1.300.380,00 € και ελάχιστο όριο συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, ποσόν 
1.924.560,00 € Επίσης, με το άρθρο 2 της ίδιας Πράξης της ΤτΕ ορίζεται ότι το μέγιστο ποσό απαλλαγής του 
ασφαλιστή από την ασφαλιστική κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 19.510,00 €. Τα παραπάνω 
τίθενται σε ισχύ από τις 12 Ιουνίου 2020.

 Ασφαλίσεις ζωής: Χάθηκαν 82,9 εκατ. παραγωγής σε ένα χρόνο



 
Σημαντική 

Υπενθύμιση προς
τα μέλη της ΕΕΑΕ 

    Όπως σας είχαμε γνωρίσει σε 
προηγούμενα τεύχη, το ΔΣ της Ένωσής 

αντιλαμβανόμενο τη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία, προχώρησε στην μείωση της ετήσιας 

συνδρομής των μελών της. 
    

 Έτσι, σας υπενθυμίζουμε ότι, αποφασίστηκε η 
μείωση της συνδρομής των μελών μας από το 
έτος 2016.  Όπως γνωρίζετε, το βασικό έσοδο 
της ΕΕΑΕ είναι οι συνδρομές των μελών της. 
Έτσι, σας καλούμε να κάνετε την καλύτερη 

δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθείτε 
έγκαιρα στην πληρωμή της. 

  
Συμβάλλετε ουσιαστικά στην 
εύρυθμη λειτουργία της και τη 

βιωσιμότητά της!

 Email: info@enosiasfaliston.gr
www.enosiasfaliston.gr


