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In this graduate thesis regarding life insurance we will learn the progress and the
evolution over the years of life insurance quoting some historical primary types of
insurance.
We will be able to study the determination of life insurance premiums and
"understand" the pricing of the premiums and which are the basic types of life
insurance.
In the graphs and statistical tables described in details the situation that has configured
in life insurance and investment trends of insurance organizations and the influence of
the financial crisis in our country Greece.
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Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την ασφάλεια ζωής και την πορεία της
εξέλιξης της στο πέρασμα των χρόνων παραθέτοντας κάποια ιστορικά στοιχεία
πρωταρχικών μορφών ασφάλισης
Θα μπορέσουμε να δούμε τον προσδιορισμό των ασφάλιστρων ζωής και να
«κατανοήσουμε» πως γίνεται η τιμολόγηση του ασφάλιστρου και ποιοι είναι οι
βασικοί τύποι των ασφαλειών ζωής
Στα γραφήματα και τους στατιστικούς πίνακες περιγράφεται αναλυτικά η κατάσταση
που έχει διαμορφωθεί στις ασφάλειες ζωής και οι επενδυτικές τάσεις των
ασφαλιστικών οργανισμών καθώς και η επιρροή της χρηματοοικονομικής κρίσης
στην χώρα μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ιστορία και γενικά στοιχεία της Ασφάλειας ζωής

1

Όπως και πολλοί άλλοι θεσμοί του πολιτισμένου κόσμου η ασφάλεια ζωής

μπορεί να αναζητηθεί στα αρχαία Ελληνικά χρόνια, έστω και αν ορισμένοι μελετητές
αποδίδουν την προέλευση της στον κώδικα του Hammurabi,2 περίπου το 1750 π.χ. Ο
κώδικας αυτός επέβλεπε στην κατάσταση όπου ένας ληστής έπρεπε καταβάλει
πρόστιμο προς αποζημίωση για την δολοφονία ενός μέλους μιας οικογένειας. Η
ελληνική κοινωνία, και κυρίως θρησκευτικές ομάδες που άκμασαν από το 500 π.χ.
έως το 200 π.χ., παρείχαν ένα ποσό για την ταφή, διότι πίστευαν ότι με αυτόν τον
τρόπο μπορούσε να εξασφαλιστεί μια θέση στον ¨παράδεισο¨, μέσω ενός πλήθους
εορτών, τελετών και θυσιών προς τους θεούς. Προφανώς αυτές οι τελετουργίες
απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, οπότε δημιουργήθηκε ένα ταμείο για να
αντισταθμιστούν αυτά τα έξοδα.
Τα Ρωμαϊκά ¨Κολλέγια¨ (Collegia),3 τα οποία έμοιαζαν με τις ελληνικές
κοινωνίες, συμμετείχαν στην χρηματοδότηση αυτών των ταμείων διότι υπήρχαν
κοινά ωφέλει. Οι ενώσεις αυτές έπαψαν να υφίστανται μετά την πτώση της Ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας, ωστόσο η ανάγκη για τέτοιες οργανώσεις δεν σταμάτησε. Οι
¨Συντεχνίες¨ (Guilds) οι οποίες οργανώθηκαν για θρησκευτικούς, κοινωνικούς και
οικονομικούς λόγους προσέφεραν ανακούφιση σε πολλές οικογένειες, οι οποίες
έχαναν μέλη κατά τα ναυάγια και τις πυρκαγιές. Ενώ αυτές οι ¨συντεχνίες¨
προέρχονται κυρίως από την Αγγλία, εμφανίστηκαν επίσης στην Ιαπωνία, ως
Ιαπωνικές συντεχνίας βιοτεχνών από τα τέλη του 1660 έως το 1900.

1

Geoffrey Wilson Clark & Greg Anderson & Christian Thomann, The Appeal of Insurance, University
of Toronto Press, 2011
2
Jon Roland, Constitution Society [online] http://constitution.org/ime/hammurabi.htm
3
Perry, Jonathan Scott, The Roman collegia the modern evolution of an ancient concept, Brill Leiden,
Boston, 2006
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Οι άγγλοι δημιούργησαν τις φιλικές αγγλικές κοινωνίες, οι οποίες
αποτελούνταν κυρίως από ομάδες αμοιβαίων συμφερόντων. Αυτές οι κοινωνίες, ενώ
δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση με το εμπόριο, ούτε ιδιαίτερες θρησκευτικές πεποιθήσεις,
παρείχαν χρηματικά ποσά για έξοδα ταφής. Δεδομένου ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις
δεν είχαν σχεδιαστεί με βάση κάποιο επιστημονικό σχέδιο, το βάρος έπεσε στα
νεότερα μέλη. Αυτές οι κοινωνίες θεωρούνται πρόγονοι των σημερινών
ασφαλιστικών εταιριών.
4

Οι πρώτοι ασφαλιστές ήταν πλούσια άτομα, που είτε μόνα τους, είτε

κοινοπρακτικά με άλλα πλούσια άτομα, για πρώτη φορά ανέλαβαν ασφαλιστικό
κίνδυνο. Η ανάληψη αυτών των κινδύνων ήταν κυρίως μικρής διάρκειας, όπως ένα
ταξίδι με πλοίο. Βέβαια τότε υπήρχε η περίπτωση, οι ασφαλιζόμενοι να ζουν
περισσότερο από τους ασφαλιστές.
Το πρώτο συμβόλαιο ασφάλειας ζωής που έχει καταγραφεί εντοπίζεται το
1583, για μια περίοδο 12 μηνών, για την ζωή του William Gybbons με το ποσό των
75 λιρών. Το ποσό που θα πλήρωνε ο ασφαλιστής εάν πέθαινε ο ασφαλισμένος
ξεπερνούσε τις 383 λίρες. Είναι ενδιαφέρον το ότι όντως ο Gybbons απεβίωσε πριν
τη λήξη του χρόνου αλλά οι ασφαλιστές αρνήθηκαν να πληρώσουν, ισχυριζόμενοι ότι
οι πληρωμή βασιζόταν σε ¨σεληνιακούς μήνες¨ (που είναι μεγαλύτεροι από τους
ημερολογιακούς μήνες). Τα αγγλικά δικαστήρια πήραν την απόφαση τους βάση του
κανονικού ημερολογίου και έτσι οι ασφαλιστές πλήρωσαν.5
Η πρώτη αληθινή ασφαλιστική εταιρία με περιεχόμενο τις ασφάλειες ζωής
ήταν η ¨The life assurance and annuity association¨, που ιδρύθηκε το 1699 και
σταμάτησε τις δραστηριότητες της 46 χρόνια αργότερα.
Περίπου το 1720, δημιουργήθηκαν ακόμη δύο αγγλικές ασφαλιστικές
εταιρίες, οι οποίες λειτουργούσαν μονοπωλιακά. Το 1761 αυτές οι δύο εταιρίες
δημιούργησαν μια κοινή. Το όνομα της εταιρίας ήταν ¨The equitable¨ και επισήμως
θεωρείτε η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που παρείχε ασφάλειες ζωής, σε μια μοντέρνα
ασφαλιστική βάση. Η ασφάλειας ζωής σε τέτοια βάση έχει τις ρίζες της στην
4

Charles Farley Trenerry, The Origin and Early History of Insurance, The Lawbook Exchange, Ltd.,
2010
5
Ronald Kessler, Holt, Rinehart and Winston, The Life Insurance Game, New York, 1985. pages 186187.
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Ευρώπη, διότι στην συνέχεια ακολούθησαν αρκετές ασφαλιστικές εταιρίες
εδραιωμένες σε αυτήν την περιοχή. Μερικές από αυτές ήταν η ¨The globe¨ το 1803
που δημιουργήθηκε στην Γαλλία, η ¨Prudential¨ το 1850 που δημιουργήθηκε στην
Αγγλία. Η τελευταία ήταν η πρώτη που παρουσίασε την βιομηχανική ασφάλιση.
Σε πολλές βιομηχανίες στην Ευρώπη, οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι
κυβερνήσεις ήταν συνυφασμένες με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα οι
κυβερνήσεις χρησιμοποιούσαν τις ασφαλιστικές εταιρίες ως μέσο για την αύξηση
κονδυλίων για κρατικές δαπάνες. Τέτοιου είδους σύστημα, ήταν το Γαλλικό σύστημα
με το όνομα ¨Τοντίνες¨. Στα τέλη της δεκαετίας του 1600, ο Λουδοβίκος ΙΔ της
Γαλλίας χρησιμοποίησε αυτό το σύστημα για να αντλήσει κεφάλαια η κυβέρνηση, η
οποία χρειαζόταν επείγοντος ρευστό εκείνη την εποχή. Αυτό το σχέδιο
δημιουργήθηκε από έναν ευγενή ονόματι Lorenzo Tonti από τον οποίο και πήρε το
όνομα αυτό το σύστημα, ¨Tontines¨. Πολλές μεταγενέστερες ασφαλιστικές εταιρίες
χαρακτηρίστηκαν ως ¨Τοντίνες¨. Πως ακριβώς όμως δούλευε αυτό το σύστημα;
Όλοι οι συμμετέχοντες συνεισέφεραν ένα ποσό κάθε χρόνο, από αυτές τις
πληρωμές ένα μέρος κάθε χρόνο το αφήνανε στην άκρη ως συνταξιοδότηση για
εκείνους που θα ζούσαν και συμμετείχαν βέβαια στο συγκεκριμένο σύστημα. Όταν
ένας συμμετέχον πέθαινε και σταματούσε να πληρώνει, όπως είναι λογικό, η
συνταξιοδότηση αυξανόταν για τους υπόλοιπους.
Κατά τις αρχές της αποικιοκρατίας στις Ηνωμένες πολιτείες, οι αγγλικές
ασφαλιστικές είχαν το μονοπώλιο, διότι υπήρχαν ελάχιστοι άποικοι αρκετά πλούσιοι
για να ανταγωνιστούν ως μεμονωμένοι ασφαλιστές αυτό το μονοπώλιο. Η πρώτη
αμοιβαία ασφαλιστική εταιρία ζωής στις Η.Π.Α. ήταν η ¨Corporation for the belief of
the poor and Distressed Presbyterian Ministers and for the poor and Distressed
Widows and Children of Presbyterian Ministers¨ που ιδρύθηκε στην Φιλαδέλφεια το
1759. Η εν λόγο εταιρία είναι πλέον μέρος της ¨Provident Mutual Life Insurance Co,
Mutual¨ της Νέας Υόρκης (MONY), η οποία ιδρύθηκε το 1842, καθώς και άλλων
ασφαλιστικών εταιριών που ιδρύθηκαν πριν το 1849. Το 1849 η πολιτεία της
Αμερικής απαίτησε απ όλες τις ασφαλιστικές να καταθέσουν το ποσό των 100.000
δολαρίων ως εγγύηση στο τμήμα ασφάλισης του κράτους. Αυτή η ενέργεια
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υποκινήθηκε από τις ήδη εδραιωμένες εταιρίες ώστε να σταματήσει η δημιουργία
νέων, κάτι που όντως επιτεύχθηκε.6

Αξία ανθρώπινης Ζωής

7

Μπορεί να φανεί ψυχρό, αλλά οι οικονομολόγοι εδώ και πολλά χρόνια έχουν

αναγνωρίσει ότι κάθε ανθρώπινη ζωή έχει οικονομική αξία. Αυτή η αξία θεωρείτε
απαραίτητο συστατικό του οικονομικού πλούτου μιας χώρας. Μια επένδυση για
προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου επιφέρει αύξηση των κερδών για μια επιχείρηση,
αν το άτομο ανήκει σε αυτήν, ή αύξηση του μισθού για το ίδιο το άτομο. Η διαφορά
του νέου μισθού από τον παλιό θεωρείτε η επιστροφή της αρχικής επένδυσης για
προσωπική ανάπτυξη. Για παράδειγμα τα άτομα που έχουν τελειώσει κάποιο
πανεπιστήμιο έχουν καλύτερους μισθούς από αυτούς που δεν έχουν κάποιο πτυχίο.
8

Βέβαια ο υπολογισμός της οικονομικής αξίας της ανθρώπινης ζωής

προσεγγίζεται πιο επιστημονικά όταν αποτιμάτε μια ασφάλεια ζωής. Ακόμη και για
αυτόν τον σκοπό είναι δύσκολο να καθοριστεί μια τιμή για την αξία της ανθρώπινης
ζωής, διότι κάθε ανθρώπινη ζωή θεωρείτε σημαντική. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι
ανάρμοστο να ορισθεί μια νομισματική αξία για την ανθρώπινη ζωή επειδή πολύ
απλά η κοινωνία δεν ανέχεται την αγοροπωλησία ζωών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να
τονισθεί ότι αν αυτή η αξία προσμετρηθεί ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρει
το κάθε άτομο στην κοινωνία, τότε δεν θεωρείτε ανάρμοστο ή ανήθικο.
9

Η έννοια της αξίας της ανθρώπινης ζωής πρωτοεμφανίστηκε το 1920, ενώ το

1942 ο S.S. Huebner πρότεινε την έννοια αυτή ως φιλοσοφικό πλαίσιο για την
ανάλυση ορισμένων οικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα άτομα. Χωρίς
υπεισέλθουμε σε ποιοτικές και ποσοτικές εκτιμήσεις, αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζει
6

David Trevor Jenkins & Takau Yoneyama, The history of insurance, Pickering & Chatto, 2000

7

Francis John Maclean, The human side of insurance, S. Low, Marston, 1931

8

Huebner, S.S., The Economics of Life Insurance. Human Life Values, Their Financial Organization,
Management, and Liquidation, 1927
9
Huebner, S.S., Life Insurance, New York: D. Appleton and Co., 1915
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ότι η ανθρώπινη ζωή κατηγοριοποιείτε σε τέσσερις τύπους απωλειών, τον πρόωρο
θάνατο, την αναπηρία την συνταξιοδότηση και την ανεργία. Δεδομένου ότι
οποιαδήποτε απώλεια από αυτές τις τέσσερις μπορεί να επηρεάσει την βιοποριστική
ικανότητα ενός ατόμου, υπάρχει μια επακόλουθη αρνητική επίπτωση στην αξία της
ανθρώπινης ζωής του. Ενώ η πιθανότητα ζημίας από τον θάνατο ή την απόκτηση
ανικανότητας είναι σημαντικά μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη απώλεια, οι
άνθρωποι εξακολουθούν να προτιμούν άλλες ασφάλειες, όπως η ασφάλεια
ιδιοκτησίας και περιουσιακών στοιχείων.

XXII

XXIII

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

Η φύση του πρόωρου θανάτου

10

Πρόωρος θάνατος ορίζεται ο θάνατος ενός ατόμου πριν φθάσει το μέσο όρο

ηλικίας θανάτου. Εάν ένα άτομο επέλθει σε πρόωρο θάνατο, τότε η οικογένεια του
υπόκειται σε μεγάλη οικονομική ανασφάλεια, ειδικότερα όταν ο θανόντος είναι και ο
προστάτης της οικογενείας. Η οικονομική ανασφάλεια οφείλετε στο γεγονός, ότι το
απομένων εισόδημα των άλλων μελών της οικογενείας, ίσως, δεν επαρκεί για να
καλύψει σοβαρές οικονομικές εκκρεμότητες όπως σπουδές παιδιών και δάνεια. Με
τον φόβο, της μη διατήρησης του επιπέδου ζωής που προείχε η οικογένεια επέρχεται
σε οικονομική ανασφάλεια.
11

Η ασφάλιση ζωής χρησιμοποιείται για να εξομαλύνει της οικονομικές

επιπτώσεις ενός πρόωρου θανάτου. Η ασφάλιση ζωής, στην ουσία, αναπληρώνει το
χαμένο εισόδημα από τον πρόωρο θάνατο ενός ατόμου, και εστιάζει στην διατήρηση
του βιοτικού επιπέδου μιας οικογενείας εξαρτώμενης οικονομικά από τον
ασφαλισμένο. Να σημειωθεί ότι το ασφαλιστήριο ζωής είναι συμβόλαιο αξίας και όχι
συμβόλαιο αποζημίωσης, δηλαδή ασφαλίζεται η αβεβαιότητα του χρόνου θανάτου.

Επιλογή ύψους Ασφάλισης Ζωής

Το κατάλληλο ποσό Ασφάλισης Ζωής προσδιορίζεται από τις ανάγκες και
τους στόχους κάθε οικογενείας. Στο παρελθόν πολλοί ασφαλιστές πρότειναν
10

Νικολάου, Ν., Εισαγωγή εις την ασφάλισιν ζωής, Αθήνα, 1974

11

Peter Kasicky, Principles of Insurance Production, Insurance Institute of America, 1986
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αυθαίρετους κανόνες καθορισμού του σωστού κεφαλαίου ζωής, όπως 5 ή 6 φορές τα
ετήσια εισοδήματα. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, εφόσον δεν λαμβάνονται υπόψη οι
ανάγκες και οι στόχοι κάθε οικογενείας.
12

Για την εύρεση του κατάλληλου ποσού ασφάλισης ζωής χρησιμοποιούνται

τρείς προσεγγίσεις. (α) Η αξία της ανθρώπινης ζωής, που αναφέρθηκε στο
προηγούμενο κεφάλαια, και θα αναλυθεί λίγο πιο διεξοδικά εδώ. (β) Οι ανάγκες και
(γ) η διατήρηση του κεφαλαίου.
Πιο συγκεκριμένα η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι η παρούσα αξία του
μεριδίου της οικογενείας του θανόντος, στα μελλοντικά έσοδα που θα είχε, αν ζούσε.
Η αξία αυτή υπολογίζεται με την εκτίμηση του μέσου ετήσιου εισοδήματος του
ασφαλισμένου (στο διάστημα της παραγωγικής του ζωής) αφαιρούμενη από εισφορές
του στην Κοινωνική Ασφάλιση, από φόρους, από ασφάλιστρα ζωής- υγείας και από
το κόστος της αυτοσυντήρησης. Έτσι έχουμε το ποσό που μένει και χρησιμοποιείτε
από την οικογένεια. Αφετέρου υπολογίζεται ο αριθμός ετών από την ηλικία έναρξης
της ασφάλισης ως την ηλικία συνταξιοδότησης και χρησιμοποιώντας ένα λογικό
επιτόκιο, καθορίζεται η παρούσα αξία του μεριδίου της οικογενείας στα εισοδήματα
του εκλιπόντος κατά την διάρκεια των ετών που υπολογίζουμε.
Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτιμά την αξία της ανθρώπινης ζωής χωρίς να
υπολογίζει κάποια βασικά στοιχεία. Για παράδειγμα δεν υπολογίζονται τα μελλοντικά
εισοδήματα που μπορεί να διαφέρουν από τα τωρινά όπως το ίδιο μπορεί αν
συμβαίνει και με τα έξοδα. Ένα ακόμη στοιχείο που παραλείπεται, είναι ότι το μέρος
του εισοδήματος που διατίθενται στην οικογένεια μπορεί να επηρεασθεί για λόγους
όπως το διαζύγιο, η γέννηση ή ο θάνατος ενός μέλους της οικογενείας. Επίσης
αγνοούνται οι επιδράσεις του πληθωρισμού στα εισοδήματα και τα έξοδα, συνήθως
αρνητικά διότι ο πληθωρισμός μπορεί να μειώσει σημαντικά την αγοραστική δύναμη
του ασφαλίσματος . Τέλος δεν λαμβάνονται υπόψη άλλες πηγές εισοδήματος (π.χ.
παροχές επιζώντων από Κοινωνική Ασφάλιση). Το να ασφαλιστεί η αξία της
ανθρώπινης ζωής εξ’ ολοκλήρου δεν είναι εφικτό. Αντίθετα το ποσό που ο καθένας
μπορεί να διαθέσει σε ασφάλιστρα ζωής εξαρτάται από τις προτεραιότητες του, το
εισόδημα του, αλλά και τις οικογενειακές του υποχρεώσεις.
12

Ben Baldwin, New Life Insurance Investment Advisor: Achieving Financial Security for You and
Your Family Through Today's Insurance Products, McGraw Hill Professional, 2001
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13

Η προσέγγιση του ύψους ασφάλισης ζωής βάσει των αναγκών του

ασφαλισμένου αναλύει τις διάφορες οικογενειακές ανάγκες που προκύπτουν μετά
από τον πρόωρο θάνατο. Οι βασικότερες οικογενειακές ανάγκες είναι (α) το ποσό για
ξεκαθάρισμα περιουσίας, (β) το εισόδημα κατά τη διάρκεια της περιόδου
προσαρμογής, (γ) το εισόδημα κατά τη διάρκεια της περιόδου εξάρτησης, (δ) το
εισόδημα για τη χήρα και (ε) οι ειδικές ανάγκες όπως, ποσά για δάνεια, ποσά για
σπουδές και ποσά για έκτακτες ανάγκες.
(α) Το ποσό για ξεκαθάρισμα της περιουσίας είναι αυτό που θα βοηθήσει την
οικογένεια να διεκπεραιώσει οφειλές όπως έξοδα νοσηλείας του θανόντος πριν τον
θάνατο, έξοδα κηδείας, έξοδα διαχείρισης της περιουσίας και έξοδα για τους φόρους
της κληρονομιάς.
(β) Το εισόδημα κατά τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής της
οικογενείας, αναφέρεται στα πρώτα ένα με δύο χρόνια μετά τον θάνατο του
ασφαλισμένου και έγκειται στην εξασφάλιση της οικονομικής ασφάλειας της
οικογενείας το συγκεκριμένο διάστημα. Η μη αλλαγή της οικονομικής κατάστασης
αυτό το διάστημα εξομαλύνει το ψυχολογικό σοκ που υπέστη η οικογένεια.
(γ) Το εισόδημα κατά την περίοδο της εξάρτησης αναφέρεται στην
εξασφάλιση των αναγκαίων ποσών μέχρι να ενηλικιωθεί και το μικρότερο παιδί της
οικογενείας. Το εισόδημα αυτό προσφέρει την ασφάλεια ότι τα ανήλικα της
οικογενείας θα τελειώσουν τις βασικές σπουδές τους με οικονομική ασφάλεια.
(δ) Το εισόδημα στη χήρα αναφέρεται στην εξασφάλιση της απαραίτητης
παροχής εισοδήματος στην σύζυγο του θανόντος. Λόγο του ότι η σύζυγος μπορεί να
μην έχει το επαρκή επαγγελματικά εφόδια για μια σταδιοδρομία με ικανοποιητικό
μισθό, πρέπει να παρέχεται αυτή η πρόνοια.
(ε) Οι ειδικές ανάγκες αναφέρονται σε ανάγκες για αποπληρωμές δανείων, για
εκπαίδευση και άλλες έκτακτες ανάγκες. Η οικογένεια για παράδειγμα μπορεί να έχει
πάρει δάνειο κατοικίας και να πληρώνει κάθε μήνα δόση, που μειώνει το εισόδημα
της. Επίσης το δάνειο αυτό μπορεί να μην συμφέρει να ξεπληρωθεί εφάπαξ, διότι
μπορεί, για παράδειγμα, να έχει συναφθεί με χαμηλότερο επιτόκιο από το τρέχον.
13

Robert Garner, Ernst & Young’s Personal Financial Planning Guide, John Wiley & Sons, Inc.,
1999

XXVI

Όσον αφορά τις σπουδές, ο θανόντος, μπορεί να έχει προνοήσει για έξοδα ανώτατης
εκπαίδευσης των παιδιών του. Βέβαια μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών αυτών, η
οικογένεια μπορεί να χρησιμοποιεί την απόδοση του κεφαλαίου ως έξτρα εισόδημα
κατά την περίοδο προσαρμογής και εξάρτησης. Τέλος με τις έκτακτες ανάγκες
εννοούνται τα έκτακτα έξοδα όπως μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση ή η
αντικατάσταση του παλιού αυτοκινήτου.
14

Η προσέγγιση του ύψους της ασφάλισης ζωής με βάσει την διατήρηση του

κεφαλαίου είναι μια διαφορετική μέθοδος από αυτήν των αναγκών. Η συγκεκριμένη
μέθοδος διατηρεί το απαραίτητο κεφάλαιο για να αποδίδει εισόδημα στην οικογένεια
και βεβαίως για να είναι στη διάθεση των κληρονόμων αργότερα. Αντίθετα η
προσέγγιση βάση των αναγκών προϋποθέτει ρευστοποίηση του ασφαλίσματος. Το
απαραίτητο ποσό της ασφάλισης ζωής υπολογίζεται με την ετοιμασία του
προσωπικού ισολογισμού, τον καθορισμό του ποσού του κεφαλαίου που παράγει
εισόδημα και τον καθορισμό τυχόν απαιτούμενου πρόσθετου κεφαλαίου.

Ο νόμος των μεγάλων αριθμών

15

Η ασφάλεια ζωής βασίζεται στον νόμο των μεγάλων αριθμών. Ένας μεγάλος

αριθμός οικογενειών μοιράζεται τον κοινό κίνδυνο της απώλειας του μισθού ενός
ατόμου της οικογενείας. Έτσι κάθε οικογένεια πληρώνει ένα συγκεκριμένο ποσό
κάθε χρόνο, ώστε αν κάποιο άτομο της οικογενείας πεθάνει, η οικογένεια να λάβει
ένα μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έδινε ετήσια. Στην ουσία, η ασφάλιση ζωής είναι
ο επιμερισμός των ζημιών από τυχόν απώλεια. Με απλά λόγια, ο νόμος των μεγάλων
αριθμών που ισχύει για την ασφάλιση ζωής, δηλώνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο
αριθμός των ασφαλισμένων ατόμων έναντι πρόωρου θανάτου, τόσο η πραγματική
εμπειρία θανάτου θα αποκλίνει από την αναμενόμενη. Αυτός ο νόμος δεν έγκειται
στο ότι οι πρόωροι θάνατοι συγκεκριμένων ασφαλισμένων μπορούν να προβλεφθούν

14

Ρουχώτας, Μ., Γιατί και για τι πρέπει να ασφαλιστείς, Αθήνα, 1980

15

Life Office Management Association, Law and the Life Insurance Contract, McGraw Hill, 1986
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ευκολότερα, απλά ότι όσοι περισσότεροι ασφαλισμένοι υπάρχουν, τόσο περισσότερο
η εμπειρία απώλειας μπορεί να προβλεφθεί.
16

Αν για παράδειγμα ένα μόνο άτομο ασφαλιστεί για 1000 ευρώ τότε η

ασφάλιση του θα ήταν ένα είδος τζόγου. Αν 100 άτομα ασφαλιστούν, πάλι μιλάμε για
τζόγο. Αν όμως υπάρχουν ένα εκατομμύριο ασφαλισμένοι για 1000 ευρώ τότε το
αναμενόμενο ποσοστό πρόωρων θανάτων δεν θα διαφέρει σχεδόν καθόλου από το
πραγματικό. Για την ακρίβεια αυτή η διαφορά δεν θα ξεπερνούσε το 1%. Θεωρητικά
αν ο αριθμός των ασφαλισμένων ήταν επαρκής ώστε ο νόμος των μεγάλων αριθμών
να είναι με ακρίβεια προβλέψιμος, τότε δεν θα υπήρχε καμία αβεβαιότητα στις
εκτιμήσεις των απωλειών κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου.
Πολλά άτομα θεωρούν την ασφάλιση ζωής ένα είδος τζόγου, εφόσον, για
αυτούς, οι ασφαλιστικές εταιρίες απλά στοιχηματίζουν στον πρόωρο θάνατο. Αυτό
όμως είναι κάτι που δεν ισχύει. Ο ορισμός για την ασφάλεια ζωής είναι ο εξής.
17

Η ασφάλιση ζωής είναι μια ¨συσκευή¨ διάδοσης του κόστους των

οικονομικών απωλειών, που προκλήθηκε από τον θάνατο ενός ατόμου, σε μια ομάδα
ατόμων, μέσω μιας ασφαλιστικής εταιρίας, ώστε η οικονομική ζημία να είναι μικρή.
Μπορεί οι ασφαλιστές να προτιμούν για τους ασφαλισμένους να μην
υποστούν απώλεια για την οποία έχουν ασφαλιστεί, αλλά όσον αφορά την ασφάλιση
ζωής, οι απώλειες είναι αναπόφευκτες και υπάρχουν σχέδια μέσα στην δομή του
ασφαλίστρου, που αποβλέπουν σε αυτές τις καταστάσεις.

16

Eric Briys & François de Varenne, Insurance: From Underwriting to Derivatives, Financial
Innovations and the Welfare of Nations, 2001
17
Crissie Insurance Group, Glossary of Insurance Terms [online]
http://www.crissieinsurance.com/about/glossary.aspx
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

Προσδιορισμός ασφαλίστρων των ασφαλειών ζωής

1819

Τα ασφάλιστρα για την ασφάλιση ζωής θα πρέπει πάντα να πληρούν τρία

κριτήρια. Θα πρέπει να είναι επαρκή, λογικά και δεν θα πρέπει να διέπονται από
διακρίσεις και ανισότητες.
Αρχικά τα ασφάλιστρα πρέπει να είναι επαρκή προκειμένου η ασφαλιστική
εταιρεία να μπορεί να παρέχει το Ασφάλισμα (αποζημίωση), το οποίο συμφωνήθηκε
μεταξύ του ασφαλισμένου και του ασφαλιστή . Προφανώς αν τα ασφάλιστρα δεν είναι
επαρκή, η εταιρεία δεν θα μπορεί να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο.

Έπειτα τα ασφάλιστρα πρέπει να είναι λογικά ώστε η ασφαλιστική εταιρεία
να μην είναι σε θέση να έχει υπερβολικά κέρδη.
Τέλος, τα ασφάλιστρα δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά και να διέπονται
από διακρίσεις. Μια από τις σημαντικότερες δυνάμεις που κρατούν τα ασφάλιστρα
υπερβολικά είναι αυτή του συναγωνισμού μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών.
Θεωρητικά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι κάθε αιτών για ασφάλιση θα
πρέπει να πληρώνει ένα αποκλειστικό (μοναδικό) ασφάλιστρο το οποίο θα
αντικατοπτρίζει τις δικές του προσδοκίες από τον πρόωρο θάνατο του, αλλά αυτό
είναι πρακτικά αδύνατο. Έτσι εδραιώθηκαν οι κατηγοριοποιήσεις των ασφαλισμένων,
σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώνονται ομάδες ανάλογα με τις προσδοκίες από την
απώλεια θανάτου. Το κόστος των ασφαλίστρων για κάθε ομάδα ασφαλισμένων
υπολογίζεται

βάση

προσαρμοσμένων

στατιστικών

στοιχείων.

Στο

κόστος

προστίθενται και τα διοικητικά έξοδα, τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, οι φόροι και

18

Buhlmann, H., An Economic Premium Principle, Astin Bulletin, Vol. 11, 1980

19

Cummins, D.J., Risk based premiums for insurance guarantee funds, Journal of Finance, 1988

XXX

το περιθώριο κέρδους. Το άθροισμα όλων αυτών είναι το καθαρό κόστος
ασφαλίστρου για τον ασφαλισμένο.20

Τιμολόγηση

21

Η τιμολόγηση της ασφάλειας ζωής είναι μια πολύπλοκη, τεχνική και

μεθοδολογική διαδικασία και εκτελείτε από άτομα τα οποία είναι τεχνικά και
επαγγελματικά εκπαιδευμένα στην ασφαλιστική βιομηχανία. Επομένως είναι άτοπο
να αναλυθεί, στο παρών κείμενο η πραγματική διαδικασία τιμολόγησης. Ωστόσο
προκειμένου να κατανοήσουμε την έννοια της ασφάλειας ζωής, είναι απαραίτητο να
αναφερθούμε σε συγκεκριμένα στοιχεία τιμολόγησης και πώς αυτά εφαρμόζονται για
τον προσδιορισμό των ασφαλίστρων.
22

Είναι γενικά αποδεκτό ότι προκειμένου να προσδιοριστεί το ασφάλιστρο

πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες και παραδοχές σχετικά με τέσσερα στοιχεία. Την
πιθανότητα του γεγονότος, για το οποίο έχει γίνει ασφάλιση, να συμβεί. Την
διαχρονική αξία του χρήματος. Την αποζημίωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Και τέλος το Επασφάλιστρο (το επιπλέον ποσό με το οποίο επιβαρύνεται το
ασφάλιστρο λόγω αυξημένου κινδύνου).
Πριν ο ασφαλιστής καθορίσει το ποσό του ασφαλίστρου που θα χρεώσει στον
κάθε ασφαλισμένο, πρέπει να έχει καθοριστεί η πιθανότητα των απωλειών της
ομάδας σαν σύνολο. Στην ασφάλεια ζωής αυτή η πιθανότητα εμφανίζεται σε ετήσια
βάση σαν πίνακας θνησιμότητας. Αυτός ο πίνακας θεωρείτε θεμέλιο της
τιμολόγησης.

20

James, C. & Munch, Jr., Financial Planning with Life Insurance Products, Little Brown & Co. 1990

21

Kenneth Black, Jr., & Harold D. Skipper, Jr., Life and Health Insurance, Thirteenth Edition Prentice
Hall, 2000
22
Madsen, Chris K. & Pedersen, Hal W., An Examination of Insurance Pricing and Underwriting
Cycles, 2002
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Άλλος ένα σημαντικός παράγοντας στην τιμολόγηση είναι η ηλικία του
ασφαλισμένου. Οι νέοι έχουν λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν στα πρώτα χρόνια
του συμβολαίου από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ως εκ τούτου τα ασφάλιστρα για
τους νέους θα πρέπει να είναι χαμηλότερα από τα ασφάλιστρα για τους
μεγαλύτερους.
Άλλος παράγοντας είναι ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες απαιτούν τα ασφάλιστρα
να πληρώνονται εκ των προτέρων. Αυτό γίνεται διότι τμήμα των ασφαλίστρων, που
δεν χρειάζεται άμεσα για την αποζημίωση απωλειών, επενδύεται για την
χρηματοδότηση μελλοντικών εξόδων.
Άλλα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι τα ποσά
των ασφαλισμάτων, τα επίπεδα ασφαλισμάτων και το σημαντικότερο, η αναγνώριση
ότι μερικές ασφάλειες θα παραμείνουν σε ισχύ περισσότερο από άλλες (αυτή η
κατάσταση ονομάζεται ανθεκτικότητα).
Υπάρχει

πληθώρα

πολιτικών

τιμολόγησης

ασφαλίσεων.

Σε

μερικές

ασφάλειες, τα ασφάλιστρα είναι σταθερά, σε μερικές κυμαίνονται ανάλογα με τις
επιθυμίες και τις ανάγκες των ασφαλισμένων. Μερικές πολιτικές ασφάλισης
πληρώνουν ένα ενιαίο ποσό κατά τον θάνατο ή την λήξη του συμβολαίου και άλλες
πληρώνουν κατά την λήξη μιας συγκεκριμένης περιόδου που έχει οριστεί. Υπάρχουν
όπως φαίνεται πολλοί διαφορετικοί τύποι τιμολόγησης και κάθε τύπος έχει και τα
δικά του στατιστικά στοιχεία.
Υπάρχει όμως ένας σημαντικός παράγοντας για τα ασφάλιστρα ζωής σε
αντίθεση με άλλες ασφάλειες. Το συμβόλαιο δεν μπορεί να πάρει παράταση για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η καθαρή τιμή του ασφαλίστρου υπολογίζεται σύμφωνα με την πιθανότητα
του γεγονότος, υπό ασφάλιση, να συμβεί, την διαχρονική αξία χρημάτων και των
αποζημιώσεων του συμβολαίου. Με την προσθήκη των εξόδων και άλλων
προσαυξήσεων των ασφαλίστρων λόγο ασφαλιστικών κινδύνων η καθαρή τιμή
γίνεται μικτή. Το μικτό ασφάλιστρο είναι και το τελικό ασφάλιστρο που πληρώνει ο
πελάτης και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (π.χ. φόρος, δικαιώματα).

XXXII

23

Στην πράξη οι εταιρείες δεν αναπτύσσουν συχνά νέες τιμές για τα

καινούργια προϊόντα που εισάγονται, ειδικά εάν υπάρχουν παρόμοια προϊόντα που
βρίσκονται ήδη στην αγορά. Οι τιμές νέες τιμές αναλύονται από τους ειδικούς για να
διαπιστωθεί αν αυτές οι τιμές ασφαλίστρων συμπίπτουν με τους στόχους και τις
απαιτήσεις κέρδους της εταιρίας. Αν όχι τα ασφάλιστρα υπεισέρχονται σε ρύθμιση.
Εάν διαπιστωθεί ότι οι τιμές είναι υψηλότερες από εκείνες που απαιτούνται, οι
συντελεστές προσαρμόζονται προς τα κάτω. Αν οι τιμές είναι ανεπαρκής τότε οι
εταιρείες θα πρέπει να αναλογιστούν αν θέλουν να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο
προϊόν στην εταιρεία.

Υπολογισμός Ετήσιου ασφαλίστρου

24

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι εντελώς πέρα από το πεδίο

εφαρμογής αυτού του κειμένου, να μπούμε σε λεπτομέρειες ως προς τον υπολογισμό
των δεικτών τιμολόγησης των ασφαλίστρων. Παρόλα αυτά ο υπολογισμός του
ετήσιου ασφαλίστρου μπορεί εύκολα να κατανοηθεί και να μας διαφωτίσει αρκετά.
Μια πολιτική ετήσιου ασφαλίστρου παρέχει κάλυψη για μία περίοδο ενός
έτους, αλλά επιτρέπει τον λήπτη της ασφάλισης να ανανεώνει το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο στο τέλος κάθε έτους, ακόμη και αν η υγεία του χειροτερεύει. Ως εκ
τούτου το ετήσιο ασφάλιστρο τιμολογείται με βάση το κόστος θνησιμότητας μόνο
του συγκεκριμένου έτους. Τα ασφάλιστρα αυξάνονται κάθε έτος, λόγο της αύξησης
του κόστους θνησιμότητας του ατόμου καθώς αυτό μεγαλώνει.
Οι πολιτικές θνησιμότητας προέρχονται από την εμπειρία των ασφαλιστικών
εταιρειών για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Ένας πίνακας θνησιμότητας κοινής
χρήσης είναι αυτός της Commissioners Standard Ordinary (CSO), 1980, ο οποίος
χρησιμοποιούταν από τους ρυθμιστικούς φορείς για τον προσδιορισμό των
23

Eric Briys, & François De Varenne, Life insurance in a contingent claim framework: Pricing and
regulatory implications, The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, 1994
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αποθεμάτων που έπρεπε οι ασφαλιστικές εταιρείες να διατηρούν. Ο κύριος σκοπός
τους ήταν να εξακριβώσουν ότι οι εταιρείες είχαν τα επαρκή κεφάλαια για να
πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Ενώ τα ποσοστά θνησιμότητας έχουν βελτιωθεί το
1980, ο πίνακας θνησιμότητας εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε ορισμένες
περιπτώσεις. Ο πίνακας παρακάτω μας δείχνει τα ποσοστά θνησιμότητας ανά 1000
ζωές.

Αυτός ο πίνακας δείχνει ότι οι πιθανότητες θανάτου αυξάνονται όσο
αυξάνεται η ηλικία. Μας δείχνει επίσης ότι η γυναικεία θνησιμότητα είναι μικρότερη
της αντρικής θνησιμότητας. Επομένως, οι άντρες καταβάλλουν υψηλότερα
ασφάλιστρα ζωής.
Για παράδειγμα, το ποσοστό θνησιμότητας για τις γυναίκες ηλικίας 30 ετών
είναι 1,38 ανά 1000 ζωές. Επομένως αν 100000 γυναίκες ηλικίας 30 ετών είναι
ασφαλισμένες για 1000 ευρώ η κάθε μια, η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να
καταβάλει 138 αποζημιώσεις πρόωρων θανάτων, το συνολικό ποσό των 138000
ευρώ. Αν δηλαδή η εταιρεία είχε 100000 άτομα ασφαλισμένα, θα έπρεπε να συλλέξει
1,38 ευρώ από κάθε ασφαλισμένο, για την κάλυψη των ασφαλισμάτων των 138
γυναικών. Αυτό είναι το ποσοστό θνησιμότητας χωρίς να εμπλακούμε καθόλου με τα
έσοδα από τις επενδύσεις της εταιρείας ή τα επασφάλιστρα.
25

Όσον αφορά τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρίες,

αν επενδύουν με 5% απόδοση όλα τα κεφάλαια που επενδύονται τότε δεν χρειάζεται
25

Goovaerts, M. J., & Haezendonck, J., Insurance premiums: theory and applications, North-Holland,
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να εισπράξει και τις 138000 ευρώ αλλά πρέπει να συλλέξει 131430 ευρώ (131430
ευρώ χ 1,05 = 138000 ευρώ) ή 1,31 ευρώ από κάθε ασφαλισμένο. Αυτό βέβαια με την
προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα καταβάλλονται κατά την έναρξη του συμβολαίου και
με την παραδοχή ότι οι αποζημιώσεις μοιράζονται στο τέλος του συμβολαίου, χάριν
απλούστευσης. Έτσι η ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει κεφάλαια προς επένδυση για
ένα ολόκληρο έτος. Αν σε αυτό το ποσό προσθέσουμε και τα επασφάλιστρα τότε
έχουμε το τελικό ασφάλιστρο που πρέπει να πληρώσουν όλοι οι λήπτες της
ασφάλισης.
26

Αυτή είναι η απλή εκδοχή υπολογισμού του ετήσιου ασφαλίστρου (YRT).

Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω για να κατανοήσουμε πως
διαμορφώνονται πιο ρεαλιστικά τα ασφάλιστρα.
Στο παράδειγμα παραπάνω αναφέραμε ότι η τιμή των ασφαλίστρων ανεβαίνει
όσο μεγαλώνει το άτομο, και αυξάνεται το ποσοστό θνησιμότητας του. Όπως είναι
λογικό πολλοί ασφαλισμένοι διακόπτουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τους όταν αυτό
γίνεται πολύ ακριβό, ειδικά τα άτομα που νιώθουν υγιή. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα
που δεν είναι και τόσο υγιή παραμένουν, διότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες
να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις τους. Αυτό είναι γνωστό ως αντεπιλογή και
σημαίνει ότι αυτοί που είναι περισσότερο κοντά στο να λάβουν τις παροχές της
ασφάλισης τους παραμένουν. Έτσι οι ασφαλιστικές εταιρείες περιορίζουν την
περίοδο όπου ένα ετήσιο συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί ή υιοθετούν πολύ
υψηλότερα επίπεδα ασφαλίστρων στις μεγαλύτερες ηλικίες για να αντισταθμιστεί η
αντεπιλογή. Ο όρος αυτός θα αναφερθεί ξανά όταν ασχοληθούμε με την απλή
ασφάλιση ζωής, διότι εκεί συναντάται συχνότερα αυτό το πρόβλημα.
Στην πραγματικότητα, ένα συμβόλαιο ασφάλειας ζωής μπορεί να θεωρηθεί ως
μια σειρά από ετήσια συμβόλαια συνεχίζοντας μέχρι το τέλος του πίνακα
θνησιμότητας. Με τα μονοετή συμβόλαια, τα ασφάλιστρα πληρώνονται με την
έναρξη του συμβολαίου, έτσι ώστε τα πλεονάζοντα κεφάλαια να επενδύονται και στη
συνέχεια να ρευστοποιούνται ακριβώς πριν την λήξη του συμβολαίου.
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Γενικά πολύ λίγα άτομα επιλέγουν τα ετήσια ασφαλιστήρια συμβόλαια λόγο
της απαίτησης τους τα ασφάλιστρα να καταβάλλονται εκ των προτέρων. Ένας ακόμη
λόγος που δεν επιλέγονται αυτού του είδους τα συμβόλαια είναι ότι τα ασφάλιστρα
τους αυξάνονται κάθε χρόνο. Οι μόνοι που επιλέγουν τα μονοετή συμβόλαια είναι
αυτοί που για οποιονδήποτε λόγο προτιμούν βραχυχρόνιας διάρκειας ασφάλιση. Τα
εμπόδια αυτά επιλύονται με την χρήση του ενιαίου ασφαλίστρου.
Το ενιαίο ασφάλιστρο σχεδιάστηκε ώστε οι ασφαλιστικές να δέχονται ένα
συγκεκριμένο ασφάλιστρο για όλη την διάρκεια της ασφάλειας ζωής. Είναι προφανές,
ότι τα ασφάλιστρα κατά τα πρώτα χρόνια του συμβολαίου είναι μεγαλύτερα από αυτά
που όντως χρειάζεται η εταιρεία για να πληρώνει τις αποζημιώσεις των πρόωρων
θανάτων, ενώ τα τελευταία χρόνια ισχύει το αντίθετο. Γίνεται κατανοητό ότι το
ασφάλιστρο μπορεί να είναι σταθερό, λόγο της υπερβολικής χρέωσης τα πρώτα
χρόνια της ασφάλισης. Τα αυξημένα ασφάλιστρα των πρώτων χρόνων με τα
μειωμένα ασφάλιστρα των τελευταίων χρόνων πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν
τις αποζημιώσεις των ασφαλισμένων.
Η ισόβια ασφάλιση αποτελείτε από ασφάλιστρα που καταβάλλονται καθ’ όλη
τη διάρκεια της ασφάλισης. Αυτή η πολιτική των εταιριών είναι επίσης γνωστή ως
τακτική ασφάλιση ζωής. Η ισόβια ασφάλιση μπορεί επίσης να έχει σταθερό
ασφάλιστρο μικρότερης διάρκειας, όπως 10 ή 20 ετών.

Σταθερό ασφάλιστρο και Νόμιμο απόθεμα

27

Με την μέθοδο αυτή ο ασφαλισμένος έχει ισόβια ασφάλιση, με τα

ασφάλιστρα να είναι σταθερά και να μην αυξάνουν με την ηλικία. Όπως είναι λογικό,
για να είναι τα ασφάλιστρα επαρκή, για την αποζημίωση θανάτου, τα πρώτα χρόνια
κυμαίνονται υψηλότερα από τα απαιτούμενα και τα τελευταία χρόνια κυμαίνονται
χαμηλότερα. Εδώ εισάγεται η έννοια του νόμιμου αποθέματος. Το νόμιμο απόθεμα

27
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αποτελεί υποχρέωση του ασφαλιστή προς τους ασφαλισμένους και αποτελεί το
σύνολο των ατομικών λογαριασμών τους. Έπειτα μπορεί και αναφέρεται ως νόμιμο,
διότι η μέθοδος της επένδυσης αυτής και συσσώρευσης κεφαλαίου διέπεται από τον
νόμο.
Όπως προαναφέρθηκε τα πλεονάζοντα ασφάλιστρα των πρώτων ετών
συμπεριλαμβάνονται στο νόμιμο απόθεμα. Το νόμιμο απόθεμα αυξάνεται σταθερά με
τον χρόνο και ισούται με την ονομαστική αξία του ασφαλιστηρίου σε ηλικία 100
ετών. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας του συμβολαίου και του νόμιμου
αποθέματος καλείτε, καθαρό ποσό κινδύνου (net amount at risk).
Το νόημα του Νόμιμου Αποθέματος παρουσιάζεται στον πίνακα παρακάτω.

28

Το καθαρό κεφάλαιο κινδύνου μικραίνει με το χρόνο, καθώς αυξάνει το

νόμιμο απόθεμα. Έτσι οι αποζημιώσεις θανάτου μπορεί να θεωρηθούν ότι
αποτελούνται από δύο στοιχεία. Το νόμιμο απόθεμα (αποταμιευτικό στοιχείο) και το
καθαρό κεφάλαιο κινδύνου (στοιχείο προστασίας). Μπορεί να ειπωθεί ότι ο βασικός
σκοπός του νόμιμου αποθέματος είναι να παρέχει ισόβια προστασία. Καθώς το
ποσοστό θανάτων αυξάνεται με την ηλικία, το νόμιμο απόθεμα αυξάνεται επίσης και
το καθαρό κεφάλαιο κινδύνου μειώνεται, για αυτό και το κόστος ασφάλισης
παραμένει σε λογικά όρια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

Απλή Ασφάλιση Ζωής

Η απλή ασφάλιση ζωής έχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Η
ασφαλιστική προστασία είναι προσωρινή για ορισμένη χρονική περίοδο, 1, 5, 10, 20
χρόνια, ή μέχρι κάποια ηλικία, π.χ. 65 ή 70 ετών. Αν ο ασφαλισμένος πεθάνει μέσα
σε αυτό το χρονικό διάστημα το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στον
δικαιούχο. Αν ζει στη λήξη της περιόδου ασφάλισης, ο ασφαλιστής δεν έχει άλλες
υποχρεώσεις. Να σημειωθεί, ότι οι περισσότερες ασφαλίσεις Ζωής είναι
ανανεώσιμες. Αυτό σημαίνει ότι το συμβόλαιο μπορεί να ανανεωθεί χωρίς
αποδεικτικά ασφαλισιμότητας. Σε κάθε ανανέωση το ασφαλιστήριο αυξάνεται βάση
της ηλικίας του ασφαλισμένου. Ο όρος για την δυνατότητα ανανέωσης προστατεύει
τον ασφαλισμένο ως προς την ασφαλισιμότητά του, αλλά οδηγεί σε αντεπιλογή κατά
της εταιρίας. Εφόσον τα ασφάλιστρα αυξάνουν με την ηλικία, ορισμένοι με καλή
υγεία είναι πιθανόν να αποχωρούν από το πρόγραμμα, ενώ θα παραμένουν οι
προβληματικοί. Για τον περιορισμό του προβλήματος της αντεπιλογής, οι
ασφαλιστικές εταιρείες ανά τον κόσμο βάζουν όρια στην ηλικία, μέχρι την οποία
επιτρέπεται η ανανέωση. Στην Ελλάδα οι απλές Ασφαλίσεις Ζωής, που πωλούνται
συνήθως έχουν μια συγκεκριμένη διάρκεια και δεν είναι ετησίως ανανεούμενες. Ένα
ακόμη χαρακτηριστικό της απλής Ασφάλισης Ζωής είναι ότι δεν έχει αξία εξαγοράς ή
αποταμιευτικά στοιχεία. Είναι ασφάλιση καθαρής προστασίας. Αν και ορισμένα
μακρόχρονα συμβόλαια δημιουργούν ένα μικρό απόθεμα, αυτό εξαντλείτε ως το
τέλος της περιόδου ασφάλισης.29
Οι βασικές περιπτώσεις χρήσης της απλής ασφάλισης είναι δύο. Η πρώτη
είναι όταν ο ασφαλισμένος έχει περιορισμένο εισόδημα, και η δεύτερη είναι όταν ο
ασφαλισμένος έχει μια προσωρινή ανάγκη. Αν το εισόδημα είναι περιορισμένο και
απαιτούνται σημαντικά ποσά Ασφάλισης Ζωής, χρησιμοποιείται η απλή ασφάλιση.
Λόγω του ότι οι πίνακες θνησιμότητας έχουν βελτιωθεί σημαντικά καθώς και το ότι
29
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υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, τα ασφάλιστρα της απλής ασφάλισης έχουν μειωθεί.
Επίσης η ανάγκη για προσωρινή προστασία οδηγεί και πάλι τον ασφαλισμένο στην
επιλογή της απλής ασφάλισης. Για παράδειγμα, η απλή φθίνουσα ασφάλιση
χρησιμοποιείτε για τις αποπληρωμές δανείων σε περίπτωση θανάτου. Τέλος η απλή
ασφάλιση

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί

για

την

εγγύηση

της

μελλοντικής

ασφαλισιμότητας. Κάποιος μπορεί να χρειάζεται μεγάλα ποσά ισόβιας ασφάλισης,
αλλά να μην μπορεί να τα αγοράσει. Έτσι αγοράζει μια φθηνή απλή ασφάλιση, που
αργότερα μετατρέπει σε ισόβια, χωρίς αποδεικτικά ασφαλισιμότητας.
Η απλή ασφάλιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στις νεώτερες
ηλικίες, αλλά δεν είναι κατάλληλη για ισόβια προστασία. Ορισμένοι έχουν ανάγκη
σημαντικής προστασίας και μετά τα 65 ή 70. Η απλή ασφάλιση δεν ενδείκνυται στις
μεγάλες ηλικίες γιατί τα ασφαλιστήρια αυξάνουν σε απαγορευτικό βαθμό. Λόγο της
αύξησης αυτής, ορισμένοι αναγκάζονται να σταματήσουν τα ασφαλιστήρια τους και,
μετά από πληρωμές επί χρόνια, να πεθάνουν ανασφάλιστοι. Επίσης η απλή ασφάλιση
δεν προορίζεται για ισόβια προστασία, διότι συνήθως δεν ανανεώνεται πέραν μιας
συγκεκριμένης ηλικίας π.χ. τα 70 χρόνια ζωής. Επιπλέον η απλή ασφάλιση δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδίδει εισόδημα στην περίοδο συνταξιοδότησης,
αφού δεν έχει αποταμιευτικό στοιχείο και αξία εξαγοράς.

Ισόβια Ασφάλιση Ζωής

30

Η ισόβια ασφάλιση προσφέρει προστασία εφόρου ζωής και διακρίνεται στην

(συνήθη) ισόβια ασφάλιση και στην ισόβια ασφάλιση προκαθορισμένων καταβολών.
Ξεκινώντας με την συνήθη ισόβια ασφάλιση να τονίσουμε ότι μπορεί να ισχύει μέχρι
την ηλικία των 100 ετών. Αν ο ασφαλισμένος ζει στα 100, το ασφάλισμα
καταβάλλεται στον ίδιο.
Τα ασφάλιστρα είναι σταθερά, καταβάλλονται εφ’ όρου ζωής και δεν
αυξάνουν με την ηλικία. Όπως προαναφέρθηκε, τα πρώτα χρόνια ο ασφαλισμένος
30
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πληρώνει την προστασία ακριβότερα από ότι κοστίζει και μετέπειτα, φθηνότερα. Τα
πλεονάζοντα ασφάλιστρα, τα πρώτα χρόνια, δημιουργούν το νόμιμο απόθεμα, που
καθιστά δυνατή την εφ’ όρου ζωής προστασία.
Η ισόβια ασφάλιση έχει επίσης ένα επενδυτικό στοιχείο που δημιουργεί την
αξία εξαγοράς. Η αξία εξαγοράς οφείλεται στην υπερχρέωση για ασφάλιστρα στα
πρώτα χρόνια του συμβολαίου. Ο ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα να ζητήσει την
αξία εξαγοράς ή δάνειο από την αξία εξαγοράς. Η αξία εξαγοράς είναι μικρή τα
πρώτα χρόνια αλλά αυξάνεται σημαντικά αργότερα.
Πότε όμως χρησιμοποιείτε η ισόβια ασφάλιση; Η ισόβια ασφάλεια μπορεί αν
χρησιμοποιηθεί όταν ο ασφαλισμένος χρειάζεται ισόβια προστασία ή όταν είναι
επιθυμητή μια πρόσθετη αποζημίωση. Πολλοί άνθρωποι χρειάζονται προστασία και
πέραν της ηλικίας των 65 ή 70 ετών. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο μέσος άνθρωπος
δε χρειάζεται μεγάλα ποσά ασφάλειας ζωής μετά τα 65. Αυτή η άποψη, μπορεί να
ειπωθεί ότι είναι απλουστευτική, διότι άτομα μεγάλης ηλικίας χρησιμοποιούν ισόβια
ασφάλιση για ξεκαθάρισμα φόρων από μια μεγάλη περιουσία. Επιπλέον κάποιος
μπορεί να χρειάζεται ένα τέτοιο συμβόλαιο όταν παίρνει διαζύγιο ή όταν θέλει να
αφήσει ένα σημαντικό ποσό στη σύζυγο του, στα παιδιά του ή σε κάποιο ίδρυμα.
Τέτοιο σκοποί μπορούν να επιτευχθούν με μία ισόβια ασφάλιση, ακόμη και αν ο
ασφαλισμένος πεθάνει σε μεγάλη ηλικία.
Όσον αφορά την δεύτερη μορφή ισόβιας ασφάλισης, την ισόβια ασφάλιση
περιορισμένων καταβολών, ο ασφαλισμένος έχει και πάλι προστασία εφ’ όρου ζωής
αλλά τα ασφάλιστρα καταβάλλονται μόνο για συγκεκριμένη περίοδο. Βέβαια, όπως
και στην συνήθη ισόβια ασφάλιση, τα ασφάλιστρα είναι σταθερά. Για παράδειγμα,
ένα άτομο 20 ετών, αγοράζει ισόβια ασφάλιση περιορισμένων καταβολών, για 30.000
ευρώ, και πληρώνει ασφάλιστρα για 10 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια το συμβόλαιο
είναι ‘’ ελεύθερο περαιτέρω καταβολών ‘’ (paid up) , δηλαδή δεν απαιτούνται άλλα
ασφάλιστρα.
Μια ισόβια ασφάλιση περιορισμένων καταβολών έχει περιορισμένη περίοδο
πληρωμής ασφαλίστρων 10, 20, 25 ή 30 χρόνια ή έχει λήξη στα 65 ή 70. Η ισόβια
ασφάλιση με ενιαία (single) καταβολή ασφαλίστρων είναι μια ακραία μορφή της
ασφάλισης αυτής, όπου καταβάλλοντας κανείς μια φορά ασφάλιστρο, έχει ισόβια
προστασία. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ο η αξία εξαγοράς αυτής της μορφής
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ασφάλισης είναι υψηλότερη, λόγο των μεγαλύτερων ασφαλίστρων από την συνήθη
ισόβια ασφάλιση.
Η ισόβια ασφάλιση περιορισμένων καταβολών πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή. Είναι δύσκολο, άνθρωπος με μέτριο εισόδημα, να ασφαλίσει επαρκώς τη
ζωή του με ισόβια ασφάλιση περιορισμένων καταβολών. Εξαιτίας των σχετικά
υψηλών ασφαλίστρων, το ποσό της ασφάλειας ζωής, που αγοράζει, είναι σημαντικά
χαμηλότερο από τον αντίστοιχο της συνήθους ισόβιας ασφάλισης. Για τους
περισσότερους η συνήθης ισόβια ασφάλιση αποτελεί καλύτερη λύση.

Μικτή Ασφάλιση Ζωής

31

Η μικτή ασφάλιση είναι η Τρίτη βασική μορφή της ασφάλισης ζωής μετά

την απλή ασφάλιση και την ισόβια ασφάλιση. Η μικτή ασφάλιση καταβάλλει το
ασφάλισμα, αν ο ασφαλισμένος πεθάνει μέσα σε συγκεκριμένη περίοδο. Αν ζει στη
λήξη της περιόδου, το ποσό καταβάλλεται στον ασφαλισμένο. Για παράδειγμα, έστω
ένα άτομο 20 ετών. Αν αγοράσει μικτή ασφάλιση, διάρκειας 10 ετών, για 10.000
ευρώ και πεθάνει στη διάρκεια των 10 ετών, τα 10.000 ευρώ θα καταβληθούν στον
δικαιούχο που έχει ορίσει. Αν ζει στο τέλος των 10 ετών, θα τα εισπράξει ο ίδιος.
Στο παρελθόν η μικτή ασφάλιση, λειτουργούσε σαν ένας τρόπος για ένα
άτομο να αποταμιεύει, για να μαζευτούν χρήματα για μελλοντικά σχέδια όπως
σπουδές ή η συνταξιοδότηση.

Σύγχρονες μορφές Ασφαλιστικών προγραμμάτων

Πολλοί ασφαλισμένοι προτιμούν νέες μορφές ασφαλιστηρίων προγραμμάτων
ζωής, διότι αυτές προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια.
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Αντίθετα, μικρή απόδοση έχουν τα παραδοσιακά αποταμιευτικά προγράμματα, η
οποία μάλιστα δεν γίνεται γνωστή στους ασφαλισμένους. Ένας ακόμη λόγος, αυτής
της στροφής, των ασφαλιστικών προγραμμάτων σε πιο σύγχρονες μορφές είναι ο
ανταγωνισμός των αλιών προγραμμάτων τους με διαφόρους οικονομικούς
οργανισμούς όπως οι εμπορικές τράπεζες και οι χρηματιστηριακές επιχειρήσεις. Για
την επίλυση αυτών των προβλημάτων οι ασφαλιστές ζωής, στράφηκαν σε διεθνή,
ευρέως φάσματος, πρωτοποριακά προϊόντα, που συνδυάζουν την ασφαλιστική
προστασία με το επενδυτικό στοιχείο. Οι δύο πιο γνωστές, τέτοιες, νέες μορφές
προγραμμάτων είναι η κυμαινόμενη ασφάλιση ζωής (variable life insurance) και η
Universal life Insurance. 32
Η κυμαινόμενη ασφάλιση ζωής ορίζεται ως μία ασφάλιση, στην οποία το
κεφάλαιο θανάτου και η αξία εξαγοράς κυμαίνονται ανάλογα με την απόδοση των
επενδύσεων ενός ιδιαίτερου λογαριασμού που τηρεί ο ασφαλιστής, όπου και οι δύο
αυτοί συντελεστές μπορούν να αυξομειωθούν εξαιτίας αυτής της απόδοσης.
Τα ασφάλιστρα αυτά αν και εμφανίζονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους,
έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Αρχικά, τις περισσότερες φορές εμφανίζονται
ως ισόβια ασφάλιση με σταθερό ασφάλιστρο. Επιπλέον, σε όλες τις εκδοχές τις
κυμαινόμενης ασφάλισης, όλο το απόθεμα των ασφαλιστηρίων τηρείτε σε χωριστό
λογαριασμό και επενδύεται σε μετοχές και άλλες επενδύσεις. Πολλές φορές, μάλιστα,
ο ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα επιλογής των επενδύσεων ανάμεσα σε μια
μεγάλη ποικιλία επενδυτικών προϊόντων. Εάν η απόδοση της επένδυσης είναι θετική,
το ποσό της ασφάλισης μεγαλώνει με αποτέλεσμα το κεφάλαιο θανάτου να γίνει
μεγαλύτερο. Στην περίπτωση που η απόδοση της επένδυσης είναι αρνητική, το ποσό
της ασφάλισης μικραίνει αλλά χωρίς να γίνει πιο μικρό από το αρχικό ποσό. Το
μεγαλύτερο κοινό χαρακτηριστικό των διαφόρων εκδοχών της συγκεκριμένης
ασφάλισης, είναι οι μη εγγυημένες αξίες εξαγοράς. Το ύψος τους εξαρτάται από την
απόδοση του λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστής φέρει τον κίνδυνο
υψηλότερης από το κανονικό θνησιμότητας, ενώ ο ασφαλισμένος φέρει εξολοκλήρου
τον επενδυτικό κίνδυνο.
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Η δεύτερη μορφή ασφάλισης που θα εξετασθεί, η Universal Life Insurance,
παρέχει ισόβια προστασία, και τα στοιχεία της προστασίας και της αποταμίευσης
είναι πλήρως διαχωρισμένα. Το δε ασφάλιστρο δεν είναι κατ’ ανάγκη σταθερό. Ο
ασφαλισμένος έχει τη ευχέρεια να αποφασίζει για το ύψος και τη συχνότητα
καταβολής των ασφαλίστρων. Για παράδειγμα, η καταβολή τους μπορεί να είναι
μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια αλλά ακόμη και εφάπαξ. Τα ασφάλιστρα
πιστώνονται σε ένα λογαριασμό από όπου αφαιρούνται μηνιαία οι επιβαρύνσεις για
την θνησιμότητα και προστίθενται οι αποδόσεις από τις επενδύσεις.
33

Τα προγράμματα αυτά, διακρίνονται από τα κλασικά, διότι παρέχουν

σημαντική ευελιξία, δυνατότητα ανάληψης μετρητών, καθώς υπάρχει και πλήρης
διαχωρισμός των στοιχείων τους. Ξεκινώντας με την ευελιξία , που προαναφέρθηκε,
τα προγράμματα αυτά έχουν διάφορα χαρακτηριστικά που τα κάνουν να ξεχωρίζουν.
Για παράδειγμα τα ασφάλιστρα μπορούν να αυξομειώνονται, και η συχνότητα
καταβολής να μεταβάλλεται ανάλογα με τις θελήσεις των συμβαλλόμενων. Επίσης,
το κεφάλαιο θανάτου μπορεί να αυξομειώνεται, βέβαια όταν αυξάνεται, συνήθως,
ζητείτε αποδεικτικό ασφαλισιμότητας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ευελιξίας, είναι ότι,
ο ασφαλισμένος μπορεί να καταθέτει ποσά που αυξάνουν την αξία εξαγοράς. Τέλος,
το ασφάλιστρο μπορεί να είναι οποιοδήποτε ποσό, εφόσον υπάρχει επαρκή αξία
εξαγοράς για να καλύψει το κόστος θνησιμότητας και τα έξοδα. Γενικά, αυτά τα
προγράμματα είναι τόσο ευέλικτα που μπορούν να προσαρμόζονται σε όλα τα
εισοδήματα των ασφαλισμένων όπως και στις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές
και επενδυτικές ανάγκες.
Όσον αφορά την δυνατότητα ανάληψης μετρητών, να αναφερθεί, ότι
επιτρέπεται η μερική ή ολική ανάληψη της αξίας εξαγοράς. Με την διαδικασία αυτή
μειώνεται το κεφάλαιο κατά το ποσό της ανάληψης, χωρίς όμως να χρεώνεται ο
τόκος στα αναλαμβανόμενα ποσά. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες χρεώνουν
ένα συγκεκριμένο ποσό για κάθε ανάληψη. Επίσης επιτρέπονται τα δάνεια επί του
ασφαλιστήριο. Και σε αυτή τη περίπτωση ασφάλισης, ο συμβαλλόμενος μπορεί να
επιλέξει ανάμεσα από πολλά επενδυτικά προϊόντα αλλά τώρα με τον κίνδυνο της
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αξίας εξαγοράς να μηδενισθεί. Στα σύγχρονα αυτά προγράμματα δεν υπάρχει
εγγυημένο ελάχιστο επιτόκιο αλλά ούτε και εγγυημένο αρχικό κεφάλαιο. Έτσι ο
επενδυτικός κίνδυνος πέφτει εξ’ ολοκλήρου στον συμβαλλόμενο.
Ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο των προγραμμάτων
Universal Life Insurance είναι ο πλήρης διαχωρισμός των εξής τριών στοιχείων,
προστασία, αποταμίευση και έξοδα. Σε αυτήν την ασφάλιση, ο ασφαλισμένος
ενημερώνεται, σε ετήσια βάση, αναλυτικά για όλους τους συντελεστές που
απαρτίζουν το ασφαλιστήριο του. Ενημερώνεται για τα πληρωθέντα ασφάλιστρα, το
κεφάλαιο θανάτου, την αξία εξαγοράς, το κόστος κάλυψης θανάτου, τα έξοδα
διαχείρισης, και την πιστωθείσα απόδοση από τις επενδύσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.

Συμβατικοί όροι Ασφαλιστηρίου Ζωής34

Όρος περί του συμβαλλόμενου.
Ο συμβαλλόμενος ενός ασφαλιστηρίου ζωής μπορεί να είναι, είτε ο ίδιος ο
ασφαλισμένος (η πιο κοινή περίπτωση), είτε κάποιος τρίτος, είτε ο δικαιούχος του
ασφαλίσματος. Ο ορισμός του συμβαλλόμενου γίνεται με την γραπτή συγκατάθεση
του ασφαλισμένου, καθώς ο συμβαλλόμενος έχει όλα τα δικαιώματα του
ασφαλιστηρίου. Μερικά από τα δικαιώματα αυτά είναι, ο ορισμός και αλλαγή του
δικαιούχου, η εξαγορά του ασφαλιστηρίου, η είσπραξη μερισμάτων και επιλογή του
τρόπου διακανονισμού του ασφαλίσματος. Η συναίνεση του ασφαλισμένου για τον
ορισμό του συμβαλλόμενου είναι απαραίτητη, διότι μετά την υπογραφή του
ασφαλιστηρίου, τα παραπάνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν από τον
συμβαλλόμενο χωρίς καινούργια συναίνεση του ασφαλισμένου. Εξαιρείτε, βέβαια το
δικαίωμα της αλλαγής του δικαιούχου.

Όρος για την πλήρη ασφαλιστική σύμβαση
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί με την αίτηση ασφάλισης και όποιες
συνημμένες δηλώσεις εμπεριέχονται, αποτελούν την πλήρη ασφαλιστική σύμβαση. Η
χρησιμότητα της έγκειται, κατεξοχήν, στην προστασία του δικαιούχου. Αρχικά
εμποδίζει την ασφαλιστική εταιρεία να τροποποιήσει τους όρους του συμβολαίου,
χωρίς την παρουσία του συμβαλλόμενου και αφετέρου προστατεύει τον δικαιούχο,
διότι, μια δήλωση στην αίτηση ασφάλισης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την
εταιρεία για να αρνηθεί την αποζημίωση. (εκτός και αν πρόκειται για μια εσφαλμένη
δήλωση με δόλο)

Όρος περί αδιαφιλονίκητου
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Ο όρος περί αδιαφιλονίκητου διευκρινίζει, ότι με το πέρας μιας διετίας από
την έναρξη του ασφαλιστηρίου, η ασφαλιστική εταιρία, δεν μπορεί να αμφισβητήσει
την ισχύ του. Αυτό σημαίνει, ότι κατά την διάρκεια αυτής της διετίας, η ασφαλιστική
πρέπει να ανακαλύψει τυχόν ανωμαλίες της σύμβασης και να επικαλεστεί ψευδή ή
πεπλανημένες δηλώσεις. Στην ουσία, ο όρος περί αδιαφιλονίκητου αποτελεί την
προστασία του δικαιούχου από οικονομική κακοτυχία, σε περίπτωση που η εταιρεία
αρνηθεί να πληρώσει την αποζημίωση. Μετά τα δύο χρόνια από την έκδοση του
συμβολαίου η ασφαλιστική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον
δικαιούχο, εφόσον ο ασφαλισμένος είναι νεκρός.

Όρος αυτοκτονίας
Ο όρος αυτός δηλώνει ότι, αν ο ασφαλισμένος αυτοκτονήσει πριν το πέρας
μιας διετίας από την έκδοση του συμβολαίου, τότε η ασφαλιστική εταιρεία δεν
υποχρεούται να πληρώσει το ασφάλισμα στον δικαιούχο. Αντίθετα επιστρέφει στον
δικαιούχο, μόνο το μαθηματικό απόθεμα. Αν ο ασφαλισμένος αυτοκτονήσει μετά την
εν λόγο περίοδο, το ασφάλισμα καταβάλλεται κανονικά. Ο σκοπός ύπαρξης του όρου
είναι να μειώσει την αντεπιλογή κατά του ασφαλιστή, με άλλα λόγια προστατεύεται η
ασφαλιστική εταιρεία από τα άτομα που συνάπτουν ασφάλιση ζωής, έχοντας σκοπό
να αυτοκτονήσουν.

Περίοδος χάριτος
Η περίοδος χάριτος αναφέρεται σε μια περίοδο τριάντα ημερών από την
ημερομηνία οφειλής ενός ασφαλίστρου για την εξόφληση του. Ο σκοπός ύπαρξης του
όρου αυτού είναι να εμποδίσει την ακύρωση του ασφαλίστρου, παρέχοντας του
επιπλέον χρόνο να εξοφλήσει τα ασφάλιστρα του. Η περίοδος χάριτος αποκτά μεγάλη
χρησιμότητα, όταν ο συμβαλλόμενος έχει μια πρόσκαιρη οικονομική δυσκολία ή έχει
ξεχάσει να πληρώσει.

Όρος περί επαναφοράς σε ισχύ
Ένα ασφαλιστήριο ακυρώνεται, όταν δεν καταβάλλονται εγκαίρως τα
ασφάλιστρα (πριν το τέλος της περιόδου χάριτος). Επίσης ακυρώνεται όταν δεν έχει
λειτουργήσει ο αυτόματος δανεισμός. Ο όρος της επαναφοράς σε ισχύ, επιτρέπει στον
ασφαλισμένο να επαναφέρει το ακυρωθέν συμβόλαια σε ισχύ. Βέβαια για να γίνει
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αυτό πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να
υπάρχει η απόδειξη ασφαλισιμότητας, αυτό όμως μόνο δεν ισχύει αν η πληρωμή του
ασφαλίστρου γίνει μέχρι τον μήνα που έπεται της περιόδου χάριτος. Η δεύτερη
προϋπόθεση είναι, τα οφειλόμενα ασφάλιστρα να καταβληθούν εντόκως, καθώς και
να πληρωθούν τα δάνεια επί του ασφαλιστηρίου . Η Τρίτη προϋπόθεση είναι, να μην
έχει γίνει εξαγορά του ασφαλιστηρίου. Τέλος η τέταρτη προϋπόθεση είναι, το
ασφαλιστήριο να επαναφερθεί εντός χρονικής περιόδου, αυτή ορίζεται από τους
όρους του συμβολαίου και είναι περίπου ένα με τρία χρόνια.

Εσφαλμένη δήλωση ηλικίας
Η εσφαλμένη δήλωση ηλικίας, σημαίνει ότι εάν δηλωθεί λάθος ηλικία τότε το
πληρωτέο ασφάλισμα είναι εκείνο το κεφάλαιο που αγοράζουν τα ίδια ασφάλιστρα
με τη σωστή ηλικία. Εάν για παράδειγμα , ένα άτομο 30 ετών, συνάπτει ισόβια
ασφάλεια για 100.000 ευρώ, δηλώνοντας εσφαλμένη ηλικία, 29 ετών. Αν το
ασφάλιστρο του στα 30 είναι 10% και στα 29 9%, ο ασφαλιστής θα πληρώσει μόνο
τα 9/10 του ασφαλίσματος, δηλαδή 90.000 ευρώ.

Ορισμός δικαιούχου
Δικαιούχος θεωρείτε το πρόσωπο που θα λάβει το ασφάλισμα σε περίπτωση
που ο ασφαλισμένος πεθάνει. Υπάρχου τρείς βασικοί, διαφορετικοί, τύποι
δικαιούχων. Ο κύριος και υποκατάστατος δικαιούχος, ο μετακλητός και αμετάκλητος
δικαιούχος και ο κατονομαζόμενος και περιγραφόμενος δικαιούχος
Ο κύριος δικαιούχος είναι το άτομο που παραλαμβάνει το ασφάλισμα σε
περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποβιώσει. Ο υποκατάστατος είναι αυτός, που θα
λάβει το ασφάλισμα, εάν ο κύριος δικαιούχος πεθάνει πριν τον ασφαλισμένο. Οι πιο
συνηθισμένες περιπτώσεις κύριων και υποκατάστατων δικαιούχων είναι η σύζυγος
και τα παιδιά. Τα παιδιά ορίζονται ως υποκατάστατοι δικαιούχοι του ασφαλίσματος
και λαμβάνουν το ασφάλισμα, είτε όταν κλείσουν τα 18 από εξουσιοδοτημένη
τράπεζα που κρατά τα λεφτά τους, είτε λαμβάνουν το ασφάλισμα οι καινούριοι
κηδεμόνες των παιδιών.
Ο μετακλητός δικαιούχος μπορεί να αλλαχθεί από το συμβαλλόμενο με την
συναίνεση του ασφαλισμένου. Αντίθετα ο αμετάκλητος δικαιούχος δεν μπορεί να
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αλλάξει χωρίς την συναίνεσή του. Εδώ να αναφερθεί ότι τις περισσότερες φορές
ορίζεται μετακλητός δικαιούχος. Αν ο μετακλητός δικαιούχος αποβιώσει πριν τον
ασφαλισμένο, τότε όλα τα δικαιώματα του ασφαλιστηρίου τα έχει ο συμβαλλόμενος,
ο οποίος ορίζει νέο δικαιούχο.
Τέλος ο κατονομαζόμενος δικαιούχος είναι σαφώς αυτός που το όνομα του
αναφέρεται ξεκάθαρα. Αντίθετα, ο περιγραφόμενος δικαιούχος είναι συνήθως μια
ομάδα ατόμων που περιγράφονται. Για παράδειγμα, περιγραφόμενος δικαιούχος είναι
τα παιδία του ασφαλισμένου. Περιγράφεται μια ομάδα ατόμων που θα μοιραστούν το
ασφάλισμα ισόποσα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι πολύ προσεχτικές με αυτόν τον
όρο, διότι συχνά δημιουργούνται προβλήματα. Ο ορισμός της ομάδας πρέπει να είναι
ξεκάθαρος, δηλαδή αν θέλουν να εξαιρεθούν τα υιοθετημένα παιδιά ή τα παιδία από
έναν παλαιότερο γάμο τότε αυτό πρέπει να αναγράφεται στην σύμβαση.

Αλλαγή ασφαλιστικού προγράμματος
Η δυνατότητα αλλαγής του ασφαλιστικού προγράμματος είναι χρήσιμη για
τον συμβαλλόμενο διότι του παρέχει ευελιξία. Η προτεραιότητες μιας οικογενείας
αλλάζουν πολύ συχνά και αλλαγή του ασφαλιστηρίου μπορεί να φανεί αναγκαία.
Κατά την αλλαγή αυτή δύο είναι οι περιπτώσεις που πρέπει να αναφερθούν, η
περίπτωση ο συμβαλλόμενος να αλλάξει το πρόγραμμα του με ένα που διαθέτει
φθηνότερα ασφάλιστρα ή με ένα που διαθέτει ακριβότερα ασφάλιστρα. Στην πρώτη
περίπτωση ο ασφαλιστής δίνει την διαφορά στην αξία εξαγοράς και απαιτεί
αποδεικτικό ασφαλισιμότητας, ενώ στην δεύτερη περίπτωση ο συμβαλλόμενος
πληρώνει την διαφορά στα αποθέματα και δεν υποχρεώνεται να καταβάλει την
απόδειξη ασφαλισιμότητας.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Σε όλα τα ασφαλιστήρια ζωής υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και περιορισμοί.
Όπως προαναφέρθηκε η αυτοκτονία εξαιρείτε από τα δύο πρώτα χρόνια. Μια ακόμη
συνήθεις εξαίρεση είναι ο θάνατος κατά την διάρκεια πολέμου. Είναι λογικό, αν
αναλογιστεί κανείς ότι στον πόλεμο υπάρχει έκθεση πολλών νεοασφαλιζόμενων σε
κίνδυνο. Επίσης πολλές ασφαλιστικές εταιρείες εξαιρούν από τα ασφαλιστήρια τους
θανάτους από τις αερομεταφορές ή εξαιρούν τους θανάτους από αεροπορικά
δυστυχήματα όταν ο θανόντος δεν θεωρείτε κανονικός επιβάτης, αλλά μέλος
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πληρώματος. Γενικά κατά την διαδικασία underwriting του συμβολαίου, η εταιρεία
εντοπίζει ανεπιθύμητες δραστηριότητες του ασφαλισμένου και τις εξαιρεί ή της
καλύπτει με επασφάλιστρο.

Εκχώρηση ασφαλιστηρίου
Υπάρχουν δυο τύποι εκχώρησης ασφαλιστηρίου. Η απόλυτη εκχώρηση
ασφαλιστηρίου και η εκχώρηση για εγγυοδοσία. Κατά την απόλυτη εκχώρηση όλα τα
δικαιώματα του συμβαλλομένου μεταφέρονται σε άλλον. Το πιο συχνό φαινόμενο
απόλυτης εκχώρησης είναι για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σε αυτήν την περίπτωση,
χρειάζεται και η συναίνεση του ασφαλισμένου. Κατά την εκχώρηση για εγγυοδοσία,
ο συμβαλλόμενος χρησιμοποιεί το ασφάλισμα του ως εγγύηση για κάποιο δάνειο. Σε
περίπτωση που το εγγυητικό ποσό είναι μικρότερο από το ασφάλισμα, ο δικαιούχος
λαμβάνει την διαφορά. Ο όρος της εκχώρησης θεωρείτε σημαντικός, διότι
εξασφαλίζει τον ασφαλιστή για την μη καταβολή διπλών ασφαλισμάτων. Αν η
εκχώρηση έχει γίνει εν αγνοία της ασφαλιστικής εταιρείας, τότε ο ασφαλιστής
καταβάλει το ασφάλισμα στον δικαιούχο και δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη
καταβολή του δεύτερου ασφαλίσματος. Αν η εκχώρηση αναφερθεί στην ασφαλιστική
εταιρεία συνάπτεται νέο συμβόλαιο με το νέο μέρος που απεδέχθη την εκχώρηση, και
αναγνωρίζει τα δικαιώματά του ως ισχυρότερα του δικαιούχου.

Όρος δανεισμού επί του ασφαλιστηρίου
Ο συμβαλλόμενος έχει την δυνατότητα να δανεισθεί την αξία εξαγοράς του
δικού του ασφαλιστηρίου με επιτόκιο που δηλώνεται στο συμβόλαιο. Αν το δάνειο
δεν έχει αποπληρωθεί μέχρι την λήξη του ασφαλιστηρίου ή τον θάνατο του
ασφαλισμένου, τότε το ασφάλισμα μειώνεται κατά το ποσό του ανεξόφλητου
δανείου. Να τονισθεί ότι παρόλο που ο δανεισμός γίνεται από το ίδιο το
ασφαλιστήριο του συμβαλλομένου, τα χρήματα θεωρούνται της ασφαλιστικής. Το
επιτόκιο δεν μπορεί να θεωρηθεί παράλογο και η αποπληρωμή του είναι υποχρέωση
του ασφαλιζόμενου. Τα περιουσιακά στοιχεία του ασφαλιστή επενδύονται σε
τοκοφόρες επενδύσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Το δάνειο
προς τον συμβαλλόμενο στερεί ένα ποσό από επενδύσεις, αλλά με την καταβολή του
επιτοκίου αντισταθμίζεται αυτή η στέρηση. Το πλεονέκτημα για τον συμβαλλόμενο
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είναι το χαμηλό επιτόκιο και ο μη έλεγχος φερεγγυότητας από την ασφαλιστική
εταιρεία.

Αυτόματος δανεισμός ασφαλίστρου
Ο

αυτόματος

δανεισμός

ασφαλίστρου

προσφέρει

ευελιξία

στον

συμβαλλόμενο και μειώνει την πιθανότητα ακύρωσης του ασφαλιστηρίου. Όταν ο
συμβαλλόμενος δεν έχει την δυνατότητα να πληρώσει το ασφάλιστρο του ή απλά το
έχει ξεχάσει, το ασφάλιστρο δανείζεται αυτόματα από την αξία εξαγοράς. Αυτός ο
δανεισμός, βέβαια επιβαρύνει τον συμβαλλόμενο με επιτόκιο. Παρόλα αυτά, το
ασφαλιστήριο συνεχίζεται κανονικά. Τα μειονεκτήματα του αυτόματου δανεισμού
ασφαλίστρου είναι, αρχικά ότι μπορεί να γίνει κατάχρηση αυτής της δυνατότητας με
αποτέλεσμα να εξαντληθεί η αξία εξαγοράς και να λήξει το συμβόλαιο και αφετέρου
ότι μπορεί να μειωθεί σημαντικά το ασφάλισμα, σε περίπτωση που τα δάνεια δεν
έχουν αποπληρωθεί στην λήξη του συμβολαίου.

Τρόποι διακανονισμού ασφαλίστρου35

Ο συμβαλλόμενος έχει την δυνατότητα να διαλέξει τον τρόπο αποπληρωμής
του ασφαλίσματος είτε πριν, είτε μετά τον θάνατο του ασφαλισμένου. Επίσης την ίδια
δυνατότητα αποκτά και ο δικαιούχος μετά τον θάνατο του ασφαλισμένου. Μερικοί
από τους πιο συνήθεις τρόπους επιλογής του ασφαλίσματος είναι η είσπραξη τόκων,
οι καταβολές σταθερής περιόδου, σταθερού ποσού και η επιλογή ισόβιων προσόδων.
Η είσπραξη τόκων είναι μια επιλογή, η οποία προσφέρει ευελιξία στον
δικαιούχο και χρησιμοποιείται κυρίως όταν δεν υπάρχει άμεση ανάγκη χρημάτων. Το
ασφάλισμα παρακρατείτε από την εταιρεία και οι τόκοι καταβάλλονται περιοδικά
στον δικαιούχο. Βέβαια ο δικαιούχος δεν παύει να έχει την δυνατότητα μερικής η
πλήρης ανάληψης του ασφαλίσματος ή αλλαγής της επιλογής του ανάλογα με τις
ανάγκες του.
35
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Με τις καταβολές σταθερής περιόδου, ο δικαιούχος λαμβάνει το ασφάλισμα
του σε ισόποσες δόσεις, μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι πληρωμές
μπορεί να είναι μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες. Το κεφάλαιο και ο
τόκος ρευστοποιούνται συστηματικά και σε περίπτωση που ο δικαιούχος πεθάνει πριν
την καταβολή όλων των δόσεων, το υπόλοιπο ασφάλισμα προσκομίζεται στον
υποκατάστατο δικαιούχο ή στους νόμιμους κληρονόμους.
Με την επιλογή του σταθερού ποσού, ο δικαιούχος λαμβάνει ένα σταθερό
ποσό, που ορίζει ο ίδιος, μέχρι την εξάντληση του συνολικού ποσού ασφαλίσματος
και του τόκου που αντιστοιχεί σε αυτό για την συγκεκριμένη περίοδο. Ο δικαιούχος
και σε αυτήν την περίπτωση έχει την δυνατότητα να αλλάξει την επιλογή του
οποιαδήποτε στιγμή θελήσει. Μπορεί επίσης να αλλάξει το ύψος του σταθερού
ποσού.
Τέλος, ο δικαιούχος, μπορεί να λαμβάνει το ασφάλισμα με την μορφή της
ισόβιας προσόδου. Οι κυριότερες μορφές ισόβιας προσόδου είναι η ισόβια πρόσοδος
με εγγυημένη περίοδο, η ισόβια πρόσοδος επί δύο κεφαλών και η απλή ισόβια
πρόσοδος. Το μειονέκτημα της απλής ισόβιας προσόδου είναι ότι μεγάλο μέρος του
ασφαλίσματος χάνεται, αν ο δικαιούχος πεθάνει σύντομα, αλλά να ειπωθεί ότι η
μέθοδος αυτή δίνει το μεγαλύτερο ποσό προσόδου. Αντίθετα η ισόβια πρόσοδος με
εγγυημένη περίοδο καταβάλλεται σε συγκεκριμένο αριθμό καταβολών και σε
περίπτωση θανάτου συνεχίζει να καταβάλλεται στον υποκατάστατο δικαιούχο ή του
νόμιμους κληρονόμους. Με την ισόβια πρόσοδο επί δύο κεφαλών, η πρόσοδος
καταβάλλετε σε δύο πρόσωπα κατά την διάρκεια της ζωής τους. Σε περίπτωση που
ένας από τους δύο πεθάνει, τότε οι δικές του καταβολές μεταφέρονται στον άλλο
πρόσωπο, όχι εξ’ ολοκλήρου αλλά κατά 50, 60 ή 70 τις εκατό.
Η επιλογή του τρόπου διακανονισμού του ασφαλίσματος είναι πολύ
σημαντικός, λόγο του ότι η κάθε οικογένεια έχει συγκεκριμένες ανάγκες και πρέπει
να επιλεγεί ο τρόπος εκείνος που την καλύπτει αρτιότερα. Τα μεγαλύτερα
πλεονεκτήματα των τρόπων διακανονισμού των πληρωμών είναι, το εγγυημένο
κεφάλαιο και επιτόκιο, η περιοδική πρόσοδος που μπορεί να παρέχει οικονομική
ασφάλεια μετά τον θάνατο ενός μέλους της οικογενείας και τέλος η αποφυγή
διαχείρισης ενός μεγάλου ποσού με αρνητικό τρόπο.
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Τα μειονεκτήματα των τρόπων διακανονισμού είναι τα εξής. Πάντα υπάρχουν
πιο προσοδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες από άλλους οικονομικούς οργανισμούς, ο
δικαιούχος μπορεί να μην έχει την δυνατότητα αλλαγής της επιλογής του ή την
ανάληψη ολόκληρου του ασφαλίσματος, και οι ισόβιες πρόσοδοι είναι πολύ χαμηλές,
εάν το άτομο είναι μικρής ηλικίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.

Στατιστικά στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής για διάφορες Χώρες

Η ανάπτυξη των ασφαλίστρων ζωής ήταν θετική στις περισσότερες χώρες.
Κατά το 2010, ειδικότερα, παρατηρήθηκε η ανάπτυξη αυτή έγινε ακόμη πιο αισθητή,
με ελάχιστες χώρες να βιώνουν αρνητική ανάπτυξη ασφαλίστρων σε σύγκριση με το
2009. Σε ορισμένες χώρες, όπως, την Χιλή, την Τσεχία, την Φιλανδία, το
Λουξεμβούργο την Πορτογαλία και την Τουρκία, η πραγματική ετήσια αύξηση
ασφαλίστρων ξεπέρασε το 10 τις εκατό. Αντίθετα, μερικές μεγάλες αγορές όπως η
Αυστραλία, η Ολλανδία, η Ισπανία και οι Η.Π.Α., παρουσίασαν αρνητικό ρυθμό
αύξησης , μειώνοντας τον μέσο όρο ανάπτυξης της ομάδας των χωρών, που υπάρχουν
διαθέσιμες πληροφορίες και παρατίθενται στην Πίνακα 1 παρακάτω.
Σε πολλές αγορές, η ανάκαμψη των unit-linked ασφαλιστικών εταιριών, σε
συνδυασμό με την αύξηση των annuity ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και άλλων
αποταμιευτικών προϊόντων που περιέχουν το εγγυητικό στοιχείο, συνέβαλαν
σημαντικά στην θετική απόδοση των ασφαλειών ζωής. Βέβαια, τροχοπέδη σε αυτήν
την ανάπτυξη στέκονται πολλές τράπεζες, οι οποίες ανταγωνίζονται τις ασφαλιστικές
εταιρείες. Οι περισσότερες από τις ασφαλιστικές εταιρείες καταφέρνουν να
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του αυξημένου ανταγωνισμού, ενώ μερικές, όχι. Οι
τελευταίες είναι υπεύθυνες για την αρνητική ανάπτυξη των ασφαλίστρων στις χώρες
τους.
Στην Φινλανδία η ανάπτυξη των ασφαλίστρων ξεπέρασε το 50 τις εκατό σε
πραγματικούς όρους, λόγο της αύξησης των πωλήσεων των συμβάσεων εξαγοράς
κεφαλαίου και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων συνταξιοδότησης. Η ισχυρή αυτή
αύξηση εξηγείται κυρίως από τις μεταφορές χαρτοφυλακίων, από τα ιδιωτικά
ιδρύματα συνταξιοδότησης, στις ασφαλιστικές εταιρείες. Η ανάπτυξη των
ασφαλίστρων στην Χιλή οφείλεται στην μεγάλη αύξηση των πωλήσεων
συνταξιοδοτικών προϊόντων, και ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων ζωής.
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Η ισχυρή ανάπτυξη των ασφαλιστηρίων, στην Δημοκρατία της Τσεχίας
οφείλεται κυρίως στην αύξηση πωλήσεων ενιαίων ασφαλίστρων. Ενώ η συνολική
ανάπτυξη ασφαλίστρων στην Γερμανία ήταν υποτονική, οι πωλήσεις των ενιαίων
ασφαλίστρων άλλαξαν αυτήν την εικόνα με το ποσοστό να αυξάνεται από το 25 τις
εκατό στο 30 τις εκατό. Ένα μεγάλο ποσοστό μάλιστα, των ασφαλίσεων με ενιαίο
ασφάλιστρο έμοιαζε με έναν αποταμιευτικό τραπεζικό λογαριασμό. Στην Ιταλία οι
πωλήσεις των unit και index-linked προϊόντων παρουσίασαν αύξηση 58,3 τις εκατό,
συμβάλλοντας στην ισχυρή ανάπτυξη του κλάδου ασφαλίσεων ζωής.
Οι ίδια κατάσταση έγινε εμφανής και στο Μεξικό, όπου, το 2010, η ανάπτυξη
των ασφαλίσεων ζωής προήλθε κυρίως από την αύξηση των συνταξιοδοτικών
προϊόντων κατά 73 τις εκατό, σε πραγματικούς όρους. Λόγο των αλλαγών στο
λειτουργικό σύστημα της αγοράς συνταξιοδότησης, οι ασφαλιστικές εταιρείες,
απέκτησαν την δυνατότητα να προσελκύουν ασφαλισμένους που μπορούν να
επιλέξουν να λαμβάνουν τις συντάξεις τους μέσω μιας ασφαλιστικής εταιρείας.
Επιπλέον, το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα για τους εργαζόμενους στον δημόσιο
τομέα τους επιτρέπει να έχουν ατομικούς λογαριασμούς αποταμίευσης και
συνταξιοδότησης. Επιπρόσθετα, η αύξηση των πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων
με αποταμιευτικό χαρακτήρα καθώς και οι παραδοσιακές ασφαλίσεις ζωής είχαν
επίσης θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη.
Στην Σλοβενία και την Ουγγαρία, οι πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων unitlinked αυξήθηκε το 2010, ενώ η ζήτηση για τα παραδοσιακά ασφαλιστικά προϊόντα
μειώθηκε. Στο Βέλγιο, η κύρια πηγή της ανάπτυξης, είναι οι πολιτικές ασφάλισης
ζωής με εγγυημένη απόδοση που θεωρείτε και ο πιο κοινός τύπος πολιτικής
ασφάλισης.
Στην Αυστραλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία και Η.Π.Α., τα ασφάλιστρα
ζωής μειώθηκαν σε πραγματικούς όρους. Στην περίπτωση της Ολλανδίας τα
ασφάλιστρα μειώθηκαν λόγο του ισχυρού ανταγωνισμού των ασφαλιστικών
εταιρειών με τα φόρο-ευνοημένα προϊόντα των τραπεζών.
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Γράφημα 1. Πραγματική ετήσια ανάπτυξη ακαθάριστων ασφαλίστρων (2010) σε
ποσοστό
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Πηγή: OECD Global Insurance Statistics.

Το 2010, στον τομέα της ασφάλισης ζωής παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση
των αποζημιώσεων στην πλειονότητα των χωρών. Στον Πίνακα 2 φαίνονται τα
ποσοστά

αύξησης

των

ακαθάριστων

απαιτήσεων

για

πληρωμές

(συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων που εκκρεμούν) των ασφαλιστηρίων ζωής.
Η αύξηση των αποζημιώσεων, σε διάφορες χώρες που περιλαμβάνονται στον
πίνακα παρακάτω, εξηγείται, είτε από την μερική ανάκληση, είτε από την ακύρωση
πολλών συμβολαίων. Αυτό οφείλετε, σε μεγάλο βαθμό, στον αυξημένο ανταγωνισμό
που αντιμετωπίζουν τα unit-linked προϊόντα, καθώς και στην ανάγκη των
ασφαλισμένων για ρευστότητα.

LVI

Στην Φινλανδία, οι απαιτήσεις για πληρωμές αυξήθηκαν σημαντικά λόγο των
τερματισμών πολλών ασφαλιστηρίων ζωής. Στην Ισλανδία, η κατάρρευση των
μεγάλων διεθνών τραπεζών έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των
αποζημιώσεων των ασφαλίσεων ζωής. Παρόμοιοι λόγοι οφείλονται και για τις
αυξομειώσεις των απαιτήσεων για πληρωμές των υπόλοιπων χωρών.

Γράφημα 2. Αύξηση ακαθάριστων αιτήσεων για πληρωμές (2010) σε ποσοστό
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Οι ασφαλιστικές εταιρείες κατατάσσονται ανάμεσα στους τρείς πρώτους
θεσμικούς επενδυτές διεθνώς. Στις περισσότερες χώρες, οι ασφαλιστικές εταιρείες
επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου τους σε κρατικά ομόλογα και
ιδιωτικά ομόλογα σταθερής απόδοσης. Παρόλα αυτά οι επενδυτικές τους στρατηγικές
και πρακτικές διαχείρισης κινδύνου τους επιτρέπουν να επενδύσουν και σε μετοχές,
περιουσιακά στοιχεία, καθώς και σε άλλα μέσα όπως δάνεια, αλλά και σε πιο σύνθετα
χρηματοπιστωτικά μέσα. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου ποικίλει από χώρα σε χώρα,
ανάλογα κυρίως με την φύση των ασφαλιστικών εταιρειών, τις υποχρεώσεις τους, την
διάθεση ανάληψης κινδύνου και το προφίλ κινδύνου των άλλων ασφαλιστών του
κλάδου.
Στον κλάδο ασφάλισης ζωής, το μερίδιο των ομολόγων, στα επενδυτικά
χαρτοφυλάκια των ασφαλιστών, είναι συνήθως υψηλότερο από τους άλλους κλάδους
ασφάλισης, λόγω του ότι οι επενδύσεις σε μακροπρόθεσμα ομόλογα αντιστοιχούν
καλύτερα με τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις των ασφαλισμένων. Στις περισσότερες
χώρες, ο κλάδος της ασφάλισης ζωής, χρησιμοποιεί παραπάνω από το 50 τις εκατό
των κεφαλαίων για επενδύσεις σε ομόλογα, με εξαίρεση την Φινλανδία, την
Γερμανία, την Κορέα, την Ολλανδία και την Σιγκαπούρη. Στην Ουγγαρία και την
Τουρκία το ποσοστό ξεπερνάει, μάλιστα, το 90 τις εκατό.
Αντίθετα, η πλειονότητα των χωρών, επενδύει λιγότερο από το 10 τις εκατό
των διαθέσιμων κεφαλαίων σε μετοχές. Η Σουηδία και η Σιγκαπούρη έχουν το
υψηλότερο ποσοστό, περίπου 36 τις εκατό, ακολουθούμενες από την Φινλανδία, την
Αυστραλία, το Βέλγιο, την Γαλλία και την Μαλαισία, οι οποίες επενδύουν περίπου το
20 τις εκατό σε μετοχές.

Πίνακας 1. Κατανομή Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστικών Εταιριών σε ομόλογα και
μετοχές (2009-2010)

Αυστραλία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Αυστρία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα
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2009
53,1
21,9
24,9
..
..
..

2010
53,6
21,6
24,8
69,7
12,6
17,7

Βέλγιο

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Χιλή

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Τσεχία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Δανία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Εσθονία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Φιλανδία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Γαλλία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Γερμανία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Ουγγαρία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Ισλανδία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Ιρλανδία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Ισραήλ

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Ιταλία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Ιαπωνία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Κορέα

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

LIX

81,4
7,2
11,4
57,7
3,2
39,1
70,7
2,4
26,9
59,9
33,6
6,5
56,9
8,1
35
48,7
22,6
28,7
76,3
20
3,7
35
3,5
61,5
97,4
0,7
1,9
92
7,2
0,8
68,4
6
25,6
..
..
..
91,8
3,6
4,6
54,5
5,4
40,2
40,5
6,3
53,2

58,7
19,4
22
61,5
3,7
34,8
68,7
2,7
28,5
44,2
49,9
5,8
57,9
13,1
29
34,1
25,4
40,5
76,5
20,4
3,2
35,5
3,5
61
93,9
0,7
5,4
86,1
13,3
0,5
70,8
5,9
23,3
..
..
..
96,3
3,5
0,2
71,7
6,9
21,4
48,2
6,3
45,5

Λουξεμβούργο

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Μεξικό

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Ολλανδία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Νορβηγία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Πολωνία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Πορτογαλία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Σλοβακία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Σλοβενία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Ισπανία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Σουηδία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Ελβετία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Τουρκία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Η.Π.Α.

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Μαλαισία

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

Σιγκαπούρη

Ομόλογα
Μετοχές

LX

72
5,4
22,6
84,9
0,4
14,7
56,8
10,5
32,7
61,8
12,2
26
63,4
5,3
31,3
84
1,9
14,1
79,1
7,7
13,2
65,6
8,8
25,6
..
..
..
55,5
35,5
9
55,7
1,6
42,7
94,2
2,2
3,6
79,9
3,4
16,8
50,6
14,8
34,6
50,3
36,3

70,1
0,8
29,1
84,2
0,6
15,2
42,6
9,5
47,9
..
..
..
63,9
6
30,1
84,5
2
13,5
79,7
9,2
11,1
82,2
5,3
12,5
..
..
..
53,1
37,5
9,4
59,1
1,5
39,4
93,6
2,4
4
75,2
4
20,9
54,4
18,4
27,2
49,5
36,4

Άλλα

13,4

14,1
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Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η ασφαλιστική βιομηχανία παρουσίασε θετική
καθαρή απόδοση των αποδόσεων των επενδύσεων

από το 2009 έως το 2010.

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της χρονιάς του 2009 και συγκρίνοντας τα με τα
αποτελέσματα του 2010 τα αποτελέσματα των επενδύσεων ενώ παρέμειναν θετικά,
υπήρχε μια σαφής μείωση τους. (Πίνακας 2) Οι περισσότερες χώρες που
παρουσίασαν τα αποτελέσματα των επενδύσεων τους, για τον κλάδο της ασφάλισης
ζωής, έδειξαν θετικά αποτελέσματα. Από αυτές ξεχώρισαν η Τσεχία και η Πολωνία
με 5,6% και 5,1% αντίστοιχα. Αρνητικά αποτελέσματα, παρουσίασε μόνο η Τσεχία
σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν. Το αρνητικό αποτέλεσμα της Τσεχίας και
γενικά τα μικρότερα θετικά αποτελέσματα των άλλων χωρών, όπως της Εσθονίας και
της Ιταλίας οφείλονται στις επενδύσεις αυξημένου ρίσκου (κοινών μετοχών και
άλλων) τις οποίες προτίμησαν οι συγκεκριμένες χώρες λόγο των χαμηλών κεφαλαίων
τους. Επιπροσθέτως, υπήρξε μια γενική τάση διαχωρισμού των επενδυόμενων
κεφαλαίων σε ομόλογα και επενδύσεις υψηλότερου ρίσκου με τα νέα δεδομένα των
κρατικών ομολόγων των Ευρωπαϊκών χωρών που μετατράπηκαν σε χαμηλότερης
ποιότητας και υψηλότερου κινδύνου, επιλογές.

Πίνακας 2. Μέση Καθαρή απόδοση των Επενδύσεων Ασφαλίσεων ζωής (2010)
Τσεχία
Πολωνία
Ισλανδία
Γερμανία
Ουγγαρία
Χιλή
Αυστραλία
Ελβετία
Βέλγιο
Λουξεμβούργο
Ιρλανδία
Κορέα
Πορτογαλία
LXI

5,6
5,1
3,9
3,7
3,6
3,1
2,4
2,2
2,1
2
1,8
1,5
1,3

Ιταλία
Εσθονία
Αυστρία
Τουρκία
Ισραήλ
Σιγκαπούρη

1
0,4
-3,9
..
6,7
1,8
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Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROΙ)36 υπολογίζεται ως το καθαρό εισόδημα
του τρέχοντος έτους διαιρεμένο με το μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων
του τωρινού και προηγούμενου έτους, όπως αναφέρεται στον ισολογισμό. Ο Πίνακας
3 παρουσιάζει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων στον κλάδο της ασφάλισης ζωής σε
χώρες που υπέβαλαν εκθέσεις για την περίοδο 2008-2010.

Πίνακας 3. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (2008-2009-2010)
Σε ποσοστό

Αυστραλία
Βέλγιο
Ελβετία
Χιλή
Τσεχία
Γερμανία
Ισπανία
Εσθονία
Φινλανδία
Γαλλία
Ουγγαρία
Ισλανδία
Ιρλανδία
Ισραήλ
Ιταλία
Ιαπωνία
Κορέα

2008
13,6
-29,3
..
..
6,8
7,6
..
..
..
16,7
..
..
-0,9
..
-17,3
..
..

36

2009
13,4
10,9
14,6
..
..
9,8
..
..
..
8
..
..
-7,3
..
15
..
..

2010
18,8
6
13,1
20,5
..
9,8
..
28,7
21,2
6,4
-13,6
25,3
-6,1
..
-2,4
..
10,4

Εκφράζει την αποδοτικότητα μιας επένδυσης σε σχέση με το κόστος της επένδυσης. Υπολογίζεται
ως το πηλίκο (Κέρδη επένδυσης – Κόστος επένδυσης) / Κόστος επένδυσης.
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Λουξεμβούργο
Μεξικό
Ολλανδία
Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβακία
Σουηδία
Τουρκία
Η.Π.Α.
Μαλαισία
Σιγκαπούρη

3,8
15,4
..
22,6
-8,4
6,5
..
19,2
-19,8
..
..

5,8
22,8
9,9
31,8
13,2
0,1
..
17,9
7,7
..
..

7,5
17,7
..
27,2
16,2
7,7
..
15,7
8,8
53,7
16,6
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Η αλλαγή της καθαρής θέσης του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπει την κατανόηση
της εξέλιξης των κεφαλαίων των μετόχων. Οι αλλαγές μπορεί να προκύψουν λόγω κερδών
και ζημιών της κατάστασης αποτελεσμάτων, διανομή μερισμάτων, επαναγορές μετοχών,
καθώς και αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πίνακας 4, παρακάτω δείχνει ότι
υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τα ίδια κεφάλαια του Βελγίου και της
Πορτογαλίας που δεν αποτυπώνονται στα στοιχεία απόδοσης Ιδίων κεφαλαίων (Πίνακας
3).

Πίνακας 4. Αλλαγή Καθαρής Θέσης Μετοχικού Κεφαλαίου στις Ασφαλίσεις Ζωής
(2010)
Σε ποσοστό
Αυστραλία
Βέλγιο
Χιλή
Τσεχία
Γερμανία
Εσθονία
Φιλανδία
Γαλλία
Ουγγαρία
Ισλανδία
Ιρλανδία
Ισραήλ
Ιταλία
LXIII

5,5
-58,5
14,2
4,1
1,2
..
14,4
0,2
14,4
12,8
22,3
..
-1,6

Κορέα
Λουξεμβούργο
Μεξικό
Ολλανδία
Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβακία
Σλοβενία
Ισπανία
Ελβετία
Τουρκία
Η.Π.Α.
Σιγκαπούρη
Μαλαισία

37,6
13,3
12,6
9,7
-2,1
-11,4
2,4
47,4
..
5,4
30,6
5,2
-4,2
11,2

Σημείωση: Η αλλαγή στην καθαρή θέση υπολογίζεται από την μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων
των μετόχων ως προς το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων του προηγούμενου έτος
(σε αυτή την περίπτωση του 2009).
Πηγή: OECD Global Insurance Statistics.

Στατιστικά στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής για την Ελλάδα

Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν
στην Ελλάδα από το 2000 έως το 2012 και ανταποκρινόντουσαν στο σχετικό
ερωτηματολόγιο για την εκάστοτε μελέτη παρατίθεται στον Πίνακα 5. Κατανέμονται
ως προς τη μορφή και τον τύπο δραστηριότητας. Επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος
πίνακας για να αναδειχθεί η μείωση των εταιριών που δραστηριοποιείτε στον κλάδο
της ασφάλισης και ιδιαίτερα στον κλάδο της ασφάλισης Ζωής. Από το 2000 μέχρι το
2012 έχουν σταματήσει την λειτουργία τους οι 9 από τις 20 ασφαλιστικές εταιρίες
που διέθεταν και το προϊόν της ασφάλισης ζωής. Για μια πληρέστερη εικόνα μεγάλη
είναι και η πτώση του συνόλου των ασφαλιστικών εταιριών όπου από 110 που
λειτουργούσαν το 2000, το 2012 λειτουργούν οι 62.

Πίνακας 5. Δραστηριότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν (20002012)

LXIV

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Ζωής
11
13
14
17
15
16
17
18
19
19
20
20
20

Ζημιών
40
45
48
51
58
57
60
64
67
68
68
74
76

Μικτές
11
11
11
13
12
13
13
13
13
13
13
13
14

Σύνολο
62
69
73
81
85
86
90
95
99
100
102
107
110

Οι παραπάνω επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα αυτές που δραστηριοποιήθηκαν
το 2012 είχαν συγκεντρώσει παραγωγή της τάξης του 96,2% σύμφωνα με τα πλήρη
στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2011. Αναλυτικότερα, στις
ασφαλίσεις Ζωής είχαν μερίδιο αγοράς 99,3% και στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών
93,9%.
Συνολικά, η καταγεγραμμένη από την έρευνα παραγωγή ασφαλίστρων για το
δωδεκάμηνο του 2012 έφτασε τα 4,3 δισ. € και αναλύεται σε 44,8% στις ασφαλίσεις
Ζωής και 55,2% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Πίνακας 6. Η Εξέλιξη της Παραγωγής Ασφαλίστρων από Πρωτασφαλίσεις (20002012)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Εγγεγραμμένα
Ασφάλιστρα

Ετήσια
Αύξηση

1.346,60
1.318,00
1.342,80
1.475,40
1.772,80
1.981,30
2.327,50

-1,39%
-2,12%
1,88%
9,88%
20,16%
11,76%
17,47%
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2007
2008
2009
2010
2011
2012

2.520,10
2.496,10
2.509,40
2.318,10
2.169,10
1.930,50

8,27%
-0,95%
0,53%
-7,62%
-6,43%
-12,30%

Σημαντική ήταν η αύξηση των αιτήσεων για αποζημιώσεις και στην Ελλάδα
με το ποσοστό να φτάνει το 8,7% για το 2010. Αυτό οφείλεται στην ανάγκη των
ασφαλισμένων για ρευστότητα και κατά συνέπεια στην μαζική ακύρωση
συμβολαίων. Αυτός ο λόγος δεν διαφέρει καθόλου από τον λόγο που και άλλες χώρες
αντιμετώπισαν αύξηση των απαιτήσεων για πληρωμές το 2010. (Γράφημα 2) Πιο
συγκεκριμένα η πτώση στα ασφαλιστήρια ζωής άρχισε σταδιακά το 2008, όταν και
ρευστοποιήθηκαν 82.000 συμβόλαια ενώ συνεχίστηκε το 2009 οπότε και
ρευστοποιήθηκαν 100.000 συμβόλαια, δηλαδή αύξηση περίπου 23%. Μαζικές ήταν
οι ρευστοποιήσεις και το 2010, όταν οι εξαγορές συμβολαίων ζωής ξεπέρασαν τα 500
εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα σημειώθηκε «βουτιά» και στην παραγωγή νέων
ασφαλίστρων ζωής. Εξίσου απογοητευτικά για τον κλάδο των ασφαλιστικών
εταιρειών είναι και τα στοιχεία του 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, από τα 813,1 εκατ. ευρώ που κατέβαλαν οι
ασφαλιστικές εταιρείες το 2011 για να ικανοποιήσουν αιτήματα πρόωρων εξαγορών,
τα 438,4 εκατ. ευρώ ήταν πληρωμές για προγράμματα επιβίωσης, θανάτου, μεικτές
ασφαλίσεις ή συνταξιοδοτικά προγράμματα.37

figure 3
Ελλάδα

8,7

Όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών στον
κλάδο της ασφάλισης ζωής για το 2009 και το 2010, παρατηρείτε μια προτίμηση στις
επενδύσεις ομολόγων. Το 2009 οι επενδύσεις σε ομόλογα ανήλθαν στο 77,6% του
συνόλου των επενδύσεων και το 2010 στο 79,6%. Σε μετοχές επενδύθηκε το 10,1%,
το 2009 και το 2,8% μόνο το 2010. Αυτή η μεγάλη πτώση του μεριδίου των μετοχών,
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οφείλετε στην αύξηση σε επενδύσεις ομολόγων κατά 2% και στην αύξηση των
λοιπών επενδύσεων κατά 5,4%.

Πίνακας 7. Κατανομή Χαρτοφυλακίου Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών σε
ομόλογα και μετοχές (2009-2010)

Ομόλογα
Μετοχές
Άλλα

2009
77,6
10,1
12,2

2010
79,6
2,8
17,6

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων των επενδύσεων, των ελληνικών ασφαλιστικών
εταιρειών το έτος 2010 ανήλθε στο 7%.

Table 3 2010
Ellada

7

table 4
ellada

-25,4
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Ορολογία38

Αίτηση ασφάλισης:

Η πρόταση, γραπτή ή προφορική, του υποψηφίου

ασφαλιζόμενου για τον κίνδυνο που επιθυμεί να ασφαλίσει. Συνήθως γίνεται με τη
συμπλήρωση γραπτής αίτησης σε έντυπο του ασφαλιστικού συνεργάτη και
υπογράφεται από τον υποψήφιο ασφαλιζόμενο. Εάν η πρόταση γίνει αποδεκτή από
τον ασφαλιστικό συνεργάτη, συνάπτεται η ασφαλιστική σύμβαση.
Ανικανότητα: Φυσική ή διανοητική βλάβη που περιορίζει, μερικώς ή ολικώς, την
ικανότητα κάποιου να εκτελεί τα καθήκοντα της εργασίας του, που μπορεί να
εκτελέσει λόγω μόρφωσης, εκπαίδευσης ή εμπειρίας.
Αντισυμβαλλόμενος ή λήπτης της σύμβασης: Το πρόσωπο που συμβάλλεται με την
ασφαλιστική εταιρεία και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
ασφαλιστική σύμβαση και την καταβολή του ασφαλίστρου. Ο αντισυμβαλλόμενος
μπορεί να είναι και ασφαλισμένος και δικαιούχος.
Απλή (πρόσκαιρη) ασφάλεια ζωής: Κάλυψη έναντι απώλειας ζωής. Ισχύει για
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και λήγει χωρίς αξία εξαγοράς ή ασφάλισμα, εάν
ο ασφαλισμένος επιβιώσει του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.
Ασφαλιζόμενος: Το πρόσωπο υπέρ της ζωής του οποίου έχει συναφθεί το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Ασφαλίσεις ζημιών: Καλύπτουν τους κινδύνους που απειλούν τα υλικά αγαθά και
την περιουσία του ασφαλισμένου.
Ασφαλιζόμενο ποσό: Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί ως αποζημίωση απώλειας
ζωής ή με τη λήξη του συμβολαίου, όπως αυτό καθορίζεται ως ονομαστική αξία του
συμβολαίου.
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Ασφάλισμα / Αποζημίωση: Η παροχή που θα καταβληθεί στον ασφαλισμένο, όταν
επέλθει το περιστατικό, δηλαδή ο ασφαλιστικός κίνδυνος.
Ασφάλιση: Η ανάληψη μεγάλου αριθμού ομοειδών κινδύνων, όπου το ζημιογόνο
γεγονός πρέπει να είναι τυχαίο, να συμβεί μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο
π.χ. έτος, να προκαλεί οικονομική ζημία καθορισμένου ύψους, το δε ασφάλιστρο να
είναι ανάλογο της πιθανολογούμενης ζημίας.
Ασφάλιση ζωής: Συμβόλαιο μεταξύ 2 μερών, όπου ο συμβαλλόμενος με την
καταβολή του ασφαλίστρου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υποχρεώνει την
Ασφαλιστική εταιρία να καταβάλει στον ίδιο ή τους δικαιούχους το συμφωνηθέν
κεφάλαιο μετά τη λήξη του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος.
Ασφάλιση θανάτου: Η ασφάλιση κατά την οποία το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
καταβάλλεται στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια
ασφάλισης.
Ασφαλιστική αξία: Η οικονομική αξία των προγραμμάτων που δηλώνεται κατά τη
σύναψη της σύμβασης.
Ασφαλιστική εταιρία: Οικονομικός οργανισμός, ο οποίος με τα ασφάλιστρα των
πολλών, ομαδοποιεί τον κίνδυνο, ελαχιστοποιώντας έτσι το οικονομικό βάρος.
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο: Νομικά δεσμευτική μονομερής σύμβαση μεταξύ μιας
ασφαλιστικής εταιρείας και ενός συμβαλλόμενου στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Ασφάλιστρο: Χρηματικό ποσό, που καταβάλει ο συμβαλλόμενος, ως απόρροια του
ασφαλιστήριου συμβολαίου.
Αξία εξαγοράς:
συμβολαίου

Το ποσό που προκύπτει από την αξία του ασφαλιστήριου

κατά

την

ημερομηνία

που

το

εξαγοράζει

ο

ασφαλισμένος/αντισυμβαλλόμενος.
Γενικά διαχειριστικά έξοδα: Έξοδα της ασφαλιστικής εταιρείας, όπου δεν
συμπεριλαμβάνονται οι φόροι και οι προμήθειες.
Δάνειο:

Χρήματα που δανείζει έντοκα η ασφαλιστική εταιρεία στον κάτοχο

ασφαλιστηρίου συμβολαίου που έχει αξία εξαγοράς με ενέχυρο το συμβόλαιο.
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Δικαιούχος: Το πρόσωπο που δικαιούται να λάβει το ασφάλισμα. Στις ασφαλίσεις
ζημιών ο ασφαλισμένος είναι κατά κανόνα και δικαιούχος. Στις ασφαλίσεις ζωής ο
ασφαλισμένος και ο δικαιούχος μπορεί να είναι διαφορετικά πρόσωπα.
Εξαγορά του συμβολαίου: Στις ασφάλειες ζωής καταβάλλεται στον
αντισυμβαλλόμενο το ποσό που έχει συσσωρευτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Εξαίρεση: Όρος που εξαιρεί ορισμένους κινδύνους και περιορίζει το φάσμα της
κάλυψης.
Εξαρτώμενο μέλος: Ο/η σύζυγος ή/και τα άγαμα τέκνα τού κυρίως ασφαλισμένου,
από ηλικίας τριών (3) μηνών μέχρι την ηλικία των δεκαοχτώ (18) ετών ή την ηλικία
των είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αποδεδειγμένα σπουδάζουν.
Επιστροφή των ασφαλίστρων: Προσθήκη που μπορεί να τεθεί σε συμβόλαιο ζωής,
κατά την οποία σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου εντός συγκεκριμένης
χρονικής περιόδου, θα πληρωθεί στους δικαιούχους, πέραν του ονομαστικού
κεφαλαίου, ένα ποσό ίσο με όλα τα ασφάλιστρα που είχαν καταβληθεί ως τότε.
Ημερομηνία έκδοσης: Η ημερομηνία κατά την οποία εγκρίνεται η αίτηση και
εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο από την ασφαλιστική εταιρεία.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η ισχύς του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παρέχεται η κάλυψη.
Ημερομηνία λήξης: Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η ασφάλεια ζωής, αν ο
ασφαλισμένος βρίσκεται στη ζωή.
Ισόβιος ασφάλεια: Κάλυψη που προσφέρει προστασία καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, η
ασφαλιστική παροχή πληρώνεται στους δικαιούχους του.
Κάλυψη: Εγγύηση κατά συγκεκριμένων ζημιών που παρέχεται σύμφωνα με τους
όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Κάλυψη θανάτου: Το εγγυημένο κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο,
πληρωτέο κατά την απώλεια ζωής του ασφαλισμένου.
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Κίνδυνος: Ο βαθμός ή το ποσοστό της πιθανότητας που υπάρχει ότι θα συμβεί μια
συγκεκριμένη ζημιά. Στην ασφαλιστική ορολογία ο όρος χρησιμοποιείται για να
υποδηλώνει: α) έναν ασφαλισμένο, β) έναν κίνδυνο έναντι του οποίου γίνεται η
ασφάλιση.
Μερική ανικανότητα: Ανικανότητα που δεν επιτρέπει στον ασφαλισμένο να
εκτελέσει μέρος των καθηκόντων της εργασίας του, Ο ακριβής βαθμός ανικανότητας
εξαρτάται από τους όρους του συμβολαίου.
Μεταβλητή ασφάλεια ζωής: Ασφαλιστικό σχέδιο που παρέχει ένα εγγυημένο
κατώτατο κεφάλαιο θανάτου, αλλά η πραγματική παροχή μπορεί να είναι
μεγαλύτερη, ανάλογα με την κυμαινόμενη στην αγορά αξία των επενδύσεων που
στηρίζουν το συμβόλαιο, κατά τη στιγμή της απώλειας ζωής του ασφαλισμένου.
Μετατροπή: Η αλλαγή ασφαλιστηρίου συμβολαίου με άλλο συμβόλαιο άλλου
είδους.
Μικτή ασφάλεια ζωής: Συμβόλαιο που προβλέπει την πληρωμή εγγυημένου
κεφαλαίου στο τέλος μιας καθορισμένης περιόδου ή σε μια καθορισμένη ηλικία ή
κατά το θάνατο του ασφαλισμένου πριν το τέλος της καθορισμένης χρονικής
περιόδου.
Μόνιμη ολική ανικανότητα: Ανικανότητα ισοδύναμη με πλήρη και μόνιμη απώλεια
ικανότητας προς εργασία.
Παρούσα αξία: Το ποσό εκείνο που επενδυόμενο με ένα συγκεκριμένο επιτόκιο θα
οδηγήσει στη συσσώρευση ενός επιθυμητού ποσού σε μια δεδομένη χρονική στιγμή
του μέλλοντος.
Προμήθεια: Ποσοστό του ασφαλίστρου που πληρώνεται σε ασφαλιστή από την
ασφαλιστική εταιρεία ως αμοιβή για την πώληση και το service.
Τελική ασφαλιστική αξία: Κατά την επέλευση του κινδύνου, η αξία του προϊόντος
μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που αναγράφηκε στη σύμβαση.
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Τεχνικά αποθέματα: Οι προβλέψεις που κάθε ασφαλιστής σχηματίζει στο παθητικό
του προκειμένου να απεικονίσει λογιστικά τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους
του από τους κινδύνους που ανέλαβε, είτε αυτοί επήλθαν είτε βρίσκονται υπό
κάλυψη.
Τροποποιήσιμο ασφάλιστρο: Το συμβατικό δικαίωμα μιας ασφαλιστικής εταιρείας
να τροποποιήσει το ασφάλιστρο κάτω από ορισμένες συνθήκες.
Χαρτοφυλάκιο: Τα χρεόγραφα και οι μετοχές στα οποία είναι επενδυμένες οι
καταθέσεις ενός ατόμου ή μιας εταιρείας.
Χρονική διάρκεια ισχύος του συμβολαίου: Διάστημα που φτάνει μέχρι την
προκαθορισμένη λήξη της κάλυψης ή μέχρι την απώλεια ζωής του ασφαλισμένου.
Underwriting: Η διαδικασία επιλογής και ταξινόμησης ασφαλισμένων κινδύνων από
την ασφαλιστική εταιρεία.
Unit Linked προϊόντα: Ασφαλιστικά προϊόντα του κλάδου ζωής που μέρος των
ασφαλίστρων επενδύεται απευθείας σε μονάδες επένδυσης, όπως τα αμοιβαία
κεφάλαια.
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