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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
Τις πρώτες μέρες, οι ασφαλιστές είχαν την τάση να ειδικεύονται και για την 
ακρίβεια, μέχρι σήμερα, οι ασφαλιστές που ασχολούνται με ασφάλειες 
Ζωής, ειδικεύονται και ασχολούνται μόνο με αυτούς τους τομείς.  Η 
υπόλοιπη αγορά, αν και έχει τους ειδικούς της, τείνει να ασχολείται 
συλλογικά με τις Γενικές ασφαλίσεις. 
 
 Οι Γενικές Ασφαλίσεις λέγονται επίσης συνοπτικά και «Ασφαλίσεις 
Ζημιών» διότι, εν αντιθέσει προς τις Ασφαλίσεις Ζωής που σχεδόν πάντα 
το κεφάλαιο του ασφαλιζομένου επιστρέφεται, εδώ ο ασφαλιζόμενος θα 
εισπράξει κάποιο ποσό από την Ασφαλιστική εταιρία μόνο αν επέλθει ζημιά 
στο χρονικό διάστημα της κάλυψης. Από αυτή την άποψη μοιάζουν με τις 
συμπληρωματικές καλύψεις των Ασφαλειών Ζωής. 
 
 Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες ξεκίνησαν την πορεία τους 
σαν γραφεία ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΥΡΟΣ αλλά τον 19ο αιώνα δημιούργησαν 
παραρτήματα «ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ» για να ασχοληθούν με την κάλυψη νέων 
αναγκών που έγιναν επιτακτικές λόγω της βιομηχανοποίησης. Στον 20ο 
αιώνα δημιουργήθηκαν παραρτήματα «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» για να 
αντεπεξέλθουν στον αυξανόμενο αριθμό οχημάτων στους δρόμους και 
επομένως στις ειδικές νομικές απαιτήσεις που έπρεπε να καλυφθούν.  
Μέχρι πολύ πρόσφατα οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες είχαν 
παραρτήματα πυρός, ατυχημάτων και αυτοκινήτων.  Παρόλα αυτά, με τον 
καταναλωτή (πελάτη) να ζητά μεγαλύτερη κάλυψη και σύνθετους όρους 
κόβοντας έτσι τα παλιά πρότυπα με την κάλυψη αναγκών από διαφορετικά 
παραρτήματα, οι εταιρείες τώρα οργανώνονται με τρόπο τέτοιο που να 
τους επιτρέπει τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Σε μερικές περιπτώσεις αυτό 
σήμαινε τη δημιουργία νέων κλάδων. 
  
 Θα ξεκινήσουμε εξετάζοντας τις κατηγορίες κινδύνων που 
ασχολούνται οι Γενικές Ασφάλειες και θα δούμε πώς συνεργάζονται  για να 
παρέχουν σύνθετες μορφές ασφάλισης τόσο για την επιχείρηση όσο και για 
τον ιδιοκτήτη κατοικίας ή τον οικογενειάρχη, ή ακόμη και τον ταξιδιώτη με 
κάλυψη ειδικού ασφαλιστικού πακέτου.  Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις 
Τεχνικές Ασφαλίσεις που από μόνες τους προήλθαν από τη συλλογή 
διαφορετικών αντικειμένων ασφάλισης που καλύπτονται με τον ίδιο τρόπο. 
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Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων 
Ασφαλιστικές μελέτες 

 
Αν και η κανονική ασφαλιστική κάλυψη και οι επεκτάσεις αυτής έχουν 
σκιαγραφηθεί δεν σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση το ασφάλιστρο θα είναι 
το ίδιο ούτε ότι θα ισχύει η ίδια κάλυψη για κάθε πελάτη. 
 Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν τον ασφαλιστή σχετικά με την 
αποδοχή κάλυψης και το κόστος του ασφαλιστηρίου διαφέρουν ανάλογα 
με τον κίνδυνο.  Για κινδύνους πυρκαγιάς θα ληφθούν υπόψη παράγοντες 
όπως η κατασκευή των κτιρίων, οι διαδικασίες εμπορίου και ο τρόπος 
αποθήκευσης.  Επιπλέον, σημαντικό ρόλο θα παίξουν και παρελθούσες 
απώλειες.  Αν στο παρελθόν έχει υπάρξει σημαντικός αριθμός απωλειών θα 
απαιτηθεί προσεκτική έρευνα σχετικά με τους λόγους και τις αιτίες.  Η 
γεωγραφική τοποθεσία παίζει ρόλο όταν μιλάμε για κινδύνους 
προερχόμενους από θύελλες και πλημμύρες – αυτό ισχύει και για τις 
περιπτώσεις σύγκρουσης, φασαρίας & διατάραξης της τάξης, καθώς επίσης 
και καθίζησης.  
 Ο ασφαλιστής μπορεί κάποιες φορές να αποκλείσει την κάλυψη με 
κάποιον τρόπο λόγω του ότι οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. 

 
  

Οι όροι «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» και «ΑΣΦΑΛΙΣΗ» χρησιμοποιούνται στη συνέχεια 
ισοδύναμα, όπως άλλωστε έχει επικρατήσει στην καθομιλουμένη (βλέπε 
τους Αγγλικούς όρους «insurance» και «assurance» ). Στην 
πραγματικότητα, ο όρος «ασφάλεια» έχει να κάνει περισσότερο με το 
«ζητούμενο» της «ασφάλισης».  

 
 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ & ΣΙΑ είναι μια μικρή και καλή κατασκευαστική εταιρεία. 
Φτιάχνουν βίδες και παξιμάδια.  Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υπό έλεγχο και 
η συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται να παρουσιάζει προβλήματα σχετικά 
με την ασφάλιση.  Κάθε ασφαλιστής θα ήθελε να αναλάβει το συμβόλαιο. 
    Οι εγκαταστάσεις όμως του εργοστασίου βρίσκονται δίπλα σε ένα ποτάμι 
το οποίο είχε υπερχειλίσει κάνα δυο φορές προκαλώντας ζημιές στις 
αποθήκες του ισογείου. 
     Ο σωστός ασφαλιστής για να αναλάβει το συμβόλαιο ζητάει το 
εμπόρευμα που βρίσκεται στο ισόγειο να τοποθετηθεί σε παλέτες ώστε να 
μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς.  Ζητά επίσης από τους εταίρους να αποδεχτούν 
μεγαλύτερο ποσό για την ασφάλιση για ζημιά από καταιγίδα ή πλημμύρα.   
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 
 

Αποδεικνύεται στατιστικά ότι ένα στα τρία άτομα ηλικίας 25 ετών, 
πριν φτάσει τα 65, θα μείνει ανίκανο για εργασία για τουλάχιστον 6 μήνες! 
 
O φόβος για την επέλευση ζημιογόνων γεγονότων πάντα κυριαρχούσε 
στην ανθρώπινη ζωή. Στα παλαιότερα χρόνια ο φόβος αυτός εκδηλωνόταν 
με προσευχές και θυσίες προς τον θεό. Είναι επόμενο λοιπόν να 
ισχυρισθούμε ότι «ο πρώτος ασφαλιστής ήταν ο Θεός», όχι ασφαλώς με 
την πραγματική έννοια αλλά με την τυπική. Έπαιρνε τα ασφάλιστρα με την 
μορφή θυσίας για να προστατεύσει τον ασφαλιζόμενο / θυσιάζοντα  για ένα 
ορισμένο χρονικό διάστημα. Το γεγονός ότι σαν ασφαλιστής δεν ήταν 
αξιόπιστος, ελάχιστα ενδιέφερε την κοινωνία μιας και έγκαιρα είχε συνδεθεί 
η έννοια της Θείας Πρόνοιας με την Πίστη (πίστευε και μη ερεύνα κλπ).  
 
Οι άνθρωποι μετά την ορθολογική οργάνωση της κοινωνίας (την εποχή της 
Αναγέννησης στη Δυτ. Ευρώπη - και ιδίως στην Ιταλία), άρχισαν να 
δείχνουν ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τα 
ζημιογόνα γεγονότα και οδηγήθηκαν  έτσι στην ανάπτυξη της 
Ασφαλιστικής Θεωρίας κυρίως στην Ιταλία, και της Ασφαλιστικής 
Πρακτικής κυρίως στην Αγγλία.  
  
Οι πρώτες ασφαλίσεις αφορούσαν τους κινδύνους από τα θαλάσσια ταξίδια, 
σύντομα όμως ακολούθησαν οι ασφαλίσεις ζωής, ιδίως για αυτούς που 
συμμετείχαν σε μακρινές εκστρατείες. Παράλληλα αναπτύχθηκε και η 
επιστήμη του αναλογισμού. 
 
Η λέξη αναλογιστής, αποδόθηκε σ’ αυτόν που με μαθηματικό τρόπο 
ερευνά, αναλύει και αποτιμά τις οικονομικές επιπτώσεις των ζημιογόνων 
γεγονότων και προτείνει την αποδοχή (ή όχι) των κινδύνων έναντι 
ασφαλίστρου από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες. Είναι άγνωστη η προέλευση 
της λέξης. Πρόκειται ασφαλώς για νεολογισμό, και χρονολογείται στις 
αρχές του 19ου αιώνα. Ο Διεθνής όρος για τον αναλογιστή προέρχεται από 
το λατινικό actuarius που σημαίνει γραφεύς, πρακτικογράφος κλπ. Με 
αυτήν ακριβώς την έννοια ο όρος χρησιμοποιείται και σήμερα στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο (ο  άρχων ακτουάριος είναι ο τηρών τα πρακτικά 
στις συνεδριάσεις). Περιττό βέβαια να πούμε ότι ο αναλογιστής δεν έχει 
σχέση με τον λογιστή !  
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Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 
Η λέξη γενικά χρησιμοποιείται με δύο σημασίες. Είτε για να υποδηλώσει 
τον φόβο για την επέλευση ενός τυχαίου αλλά μόνο ζημιογόνου γεγονότος 
(εδώ χρησιμοποιείται και ο όρος καθαρός κίνδυνος, πχ μια φωτιά σε ένα 
σπίτι, μια αρρώστια κλπ), είτε για να υποδηλώσει το δέος εμπρός σε ένα 
τυχαίο μεν αλλά όχι αναγκαστικά ζημιογόνο γεγονός (πχ ο κίνδυνος 
πτώσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο). Στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε 
για κερδοσκοπικούς κινδύνους. Οι αντίστοιχοι Αγγλικοί όροι είναι pure και 
speculative (risks). 

 
Σε καθαρούς κινδύνους και αρρώστιες είμαστε όλοι εκτεθειμένοι. Ο 
ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει ένα ισχυρό οπλοστάσιο αντιμετώπισης 
πολλών απ’ αυτές, όχι όμως όλων. Γι’ αυτό υπάρχουν και τα Νοσοκομεία, 
τα Φαρμακεία και οι Ασφαλιστικές εταιρίες, και όλο το φάσμα των 
εργαζομένων σ’ αυτούς τους Τομείς. 

 
Και οι επιχειρήσεις όμως είναι εκτεθειμένες σε πολλαπλούς καθαρούς 
κινδύνους. Κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της (και θέλει να 
διαφυλάξει την θέση της) διαθέτει έναν ειδικό επαγγελματία που ασχολείται 
με την αντιμετώπιση των κινδύνων που την απειλούν. Είναι ο Διαχειριστής 
Κινδύνων (Risk manager). Έργο του Δ.Κ. (C.R.O.) είναι ο εντοπισμός, η 
ανάλυση και η εισήγηση για την αντιμετώπιση των καθαρών κινδύνων που 
απειλούν μια επιχείρηση.  

 
Η Διαχείριση Κινδύνων έχει να κάνει μόνο με τις ακόλουθες 
κατηγορίες κινδύνων: 

1. Ο Κίνδυνος της Αγοράς (market risk). Είναι ο κίνδυνος να 
χάσει μερίδιο αγοράς μια επιχείρηση (η ΗΒΗ πχ ήταν market leader στον 
χώρο του αναψυκτικού στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, μέχρι που 
εκτοπίστηκε από την 3Ε και τα προϊόντα της, Coca Cola, Lakonia κλπ).  
 

2. Ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk). Είναι ο κίνδυνος να χάσει 
την πιστοληπτική της ικανότητα μια επιχείρηση, λόγω διαφόρων αιτίων, πχ 
από αδυναμία αποπληρωμής παλαιότερου δανείου. 

 
3. Ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk). Είναι ο κίνδυνος να 

μην έχει η εταιρία την δυνατότητα να διαθέσει χρήματα για ορισμένους 
σκοπούς, αν και έχει περιουσία. Πχ από μια απεργία των Τραπεζών μπορεί 
μια επιχείρηση να οδηγηθεί σε αδιέξοδο αν δεν έχει να πληρώσει έγκαιρα 
τους προμηθευτές της στο εξωτερικό. 
 

4. Ο κίνδυνος της καλής φήμης (reputation risk). Είναι αυτό που 
λέμε «καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα». Η Renault βρέθηκε 
το 1993 σε δύσκολη οικονομική θέση και αποφάσισε να απολύσει 
προσωπικό. Έτσι έκλεισε ολόκληρο το εργοστάσιό της στο Βέλγιο, πράγμα 
που οδήγησε σε μηδενισμό των πωλήσεών της εκεί για 10 χρόνια περίπου. 
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5. Ο κίνδυνος αστοχίας του μοντέλου (model risk). Είναι η πιο 
εξεζητημένη αλλά και μοιραία περίπτωση. Σκεφτείτε πχ μια επιχείρηση που 
φτιάχνει το εργοστάσιό της σε παραλιακή τοποθεσία ώστε να διακινεί τα 
προϊόντα της με πλοίο (όπως η Motor Oil στην Κορινθία). Αποφασίζεται 
όμως να γίνει αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας εκεί, οπότε 
αποκόπτεται ουσιαστικά το εργοστάσιο από τη θάλασσα. Τι γίνεται τότε; 
 

6. Πτώση Συστημάτων (Systems failure). Αφορά τον κίνδυνο 
από διακοπή της κανονικής ροής  του ηλεκτρικού ρεύματος ή του νερού ή 
του φυσικού αερίου, αλλά και την διακοπή λειτουργίας του 
μηχανογραφικού συστήματος ή άλλης παραγωγικής μηχανής (πχ της 
μηχανής offset ενός τυπογραφείου) της επιχείρησης. 

 
7. Διακοπή Διαδικασιών (Process failure). Συνήθως αφορά τον 

κίνδυνο από μια απεργία ή μετάθεση (ή αρρώστια) ενός εξειδικευμένου 
υπαλλήλου. 
 

 
8. Απάτη (Fraud). Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να λαμβάνονται 

μέτρα για την αποφυγή του λεγόμενου ηθικού κινδύνου, που αφορά την 
διευκόλυνση κάποιου να προβεί σε παρανομίες (κλοπή, υπεξαίρεση κλπ), 
καθώς επίσης και την ετοιμότητα της επιχείρησης να επανέλθει στους 
φυσιολογικούς της ρυθμούς χωρίς μεγάλες απώλειες στη φήμη της ή στην 
πιστοληπτική της ικανότητα. 

 
9. Αλλαγή κανονισμών (Regulatory risk). Αφορά την δυνατότητα 

ομαλής προσγείωσης μιας επιχείρησης στην αλλαγή κανονισμών τόσο της 
παραγωγής ενός προϊόντος όσο και της συμμόρφωσης προς το περιβάλλον 
(πχ αντισεισμικά μέτρα). 
 

10. Εξωτερικές ανωμαλίες (External disruption). Αφορά κυρίως 
πολιτικές ανωμαλίες, έξαρση του πληθωρισμού, πτώση του χρηματιστηρίου 
και που δεν εξαρτώνται από τη δράση της επιχείρησης, αλλά από το 
γενικότερο πολιτικό σκηνικό, το οποίο ο ΔΚ είναι υποχρεωμένος να 
παρακολουθεί. 
 

11. Νόμοι, Αποφάσεις Δικαστηρίων (Litigation risk). Είναι δίκες σε 
εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσουν σε δυσμενές για την επιχείρηση 
αποτέλεσμα, αλλά και νόμοι που ψηφίζονται από τη Βουλή και έχουν 
άμεσο αποτέλεσμα στην πολιτική της επιχείρησης (π.χ. η υποχρεωτική 
ασφάλιση των εργοδοτών)   
 
Οι κατηγορίες 6 ως 11 είναι οι λεγόμενοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που 
συναντώνται συχνότατα σε όλες τις επιχειρήσεις, και πρέπει να τις έχει 
πάντοτε υπόψη του ο Δ.Κ. σε περίπτωση ανάπτυξης της επιχείρησης στο 
εξωτερικό.  
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Συνοψίζοντας λοιπόν, υπάρχουν οι ακόλουθοι… 

 
 

 
 Οικονομικοί Κίνδυνοι   Financial risks 
 
 

1. Ο κίνδυνος αγοράς              market Risk 

2. O πιστωτικός κίνδυνος            credit Risk 

3. Ο κίνδυνος ρευστότητας            liquidity Risk 

4. Ο κίνδυνος της καλής φήμης  reputational risk 

5. κίνδυνος αστοχίας του μοντέλου  model risk 

6. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος  operational risk 

• Νόμοι, αποφάσεις Δικαστηρίων  Litigation 

• Πτώση  Συστημάτων   Systems failure 

• Διακοπή Διαδικασιών   Process failure 

• Απάτη      fraud 

• Αλλαγή κανονισμών   Regulatory breach 

• Εξωτερικές ανωμαλίες   external disruption 
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ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Ορισμός της ασφάλισης 
Είναι η μεταφορά συγκεντρωμένων, τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων 
σε ασφαλιστές έναντι ασφαλίστρων, που συμφωνούν να αποζημιώσουν 
τους ασφαλισμένους για τυχαίες ζημιές. 
 
Συγκεντρωμένων = Πολλών (πολλοί ασφαλίζονται, λίγοι ζημιώνονται) 
 
Έτσι συνάγεται το ασφάλιστρο = Μέση Ζημιά (προσδοκητή)_ = π (ΜΠΖ) / Ν 
                                                    Αριθμός ασφαλισμένων (Ν) 
π = η πιθανότητα της επέλευσης της ζημιάς   
(πρβλ. στις ασφαλίσεις Ζωής, όπου ασφάλιστρο = π Κ) 
 
Ερ: Πώς γνωρίζουμε την πιθανότητα ζημιάς;  Απ: από εμπειρία ! 
 
Οι 4 μέθοδοι τιμολόγησης 
α) εκτίμηση & εμπειρία 
β) ταξινόμηση κατά κλάσεις 
γ) με προσαρμογή (δηλωτικά συμβόλαια) 
δ) προϋπολογιστικά με βάση το εκτιμώμενο αποτέλεσμα 
 
Ο κίνδυνος επέλευσης ζημιάς είναι αντιστρόφως ανάλογος της 
τετραγωνικής ρίζας των ασφαλισμένων περιπτώσεων !  
Η αποζημίωση μπορεί να είναι 1)μετρητά  2)επισκευή   3)αντικατάσταση 
 
  
Βασικά στοιχεία της ασφαλιστικής λειτουργίας είναι: 
 
Η επιχείρηση : είναι ο φορέας της ασφάλισης 
 ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου 
υφίστανται την κρατική επιτήρηση (δια των ελεγκτικών οργάνων) 
 
Ο ασφαλισμένος : φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
  από το 1997 «ασφαλιζόμενος»  ή «λήπτης της ασφάλισης» 
 
Ο κίνδυνος: το αντικείμενο της ασφάλισης 
 ή η υποχρέωση που έχει αναλάβει η επιχείρηση 
 ή τυχαίο συμβάν από το οποίο προέρχεται κάποια βλάβη 
 
Η αμοιβή(το ασφάλιστρο): το τίμημα του κινδύνου ή το ποσό που 
καταθέτει προκαταβολικά ο ασφαλισμένος στην επιχείρηση σαν 
ανταπόδοση της πιθανής μελλοντικής επιβάρυνσης που έχει αναλάβει. 
 
Κάθε μεταβολή σ’ αυτά (χωρίς να συνοδεύεται από Πρόσθετη Πράξη) 
συνεπάγεται ακυρότητα του συμβολαίου ! 

 

 



 

 
SENATUS® Seminars                                         9/23 

  
Προϋποθέσεις Ασφαλισιμότητας ενός (καθαρού) κινδύνου   
 
• Να υπάρχει μεγάλος αριθμός ομοειδών περιπτώσεων  
• Η ζημιά να είναι τυχαία και όχι εσκεμμένη 
• Η ζημιά να είναι καθορισμένη και μετρήσιμη (όχι η δυστυχία) 
• Η ζημιά να έχει συγκεκριμένα:  ΠΟΣΟ, ΑΙΤΙΑ, ΧΡΟΝΟ, ΤΟΠΟ 
• Η ζημιά να μην είναι καταστροφική ή εκτεταμένη 
• Η πιθανότητα ζημιάς να είναι μετρήσιμη (όχι πόλεμος) 
• Το ασφάλιστρο να είναι λογικό 
Χρησιμοποιούνται 2 τεχνικές: αντασφάλιση & συνασφάλιση 
 

Τιμολόγηση – Αποθέματα 
Τιμολόγηση είναι η διαδικασία υπολογισμού των ασφαλίστρων, τα οποία 
πρέπει. . . 
.α) να είναι επαρκή  
.β) να είναι δίκαια και να μην κάνουν κοινωνικές διακρίσεις  
.γ) να είναι απλά στη λογική τους (=> μείωση λειτ εξόδων) 
.δ) να είναι σχετικά σταθερά (θέμα ψυχολογίας) 
.ε) να είναι ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΑ (αλλιώς ενσπείρουν τον σπόρο της 
αμφιβολίας). 
.στ) να ενθαρρύνουν την πρόληψη (δηλ. όχι ασήμαντα ) . 
 
Στατιστικοί Δείκτες:  
Συχνότητα Ζημιών ο/ο (πλήθος ζημιών / πλήθος  συμβολαίων) 
 
Burning cost o/oo (αποζημιώσεις / ασφαλιζόμενα ποσά) 
 
Μέσο Ασφάλιστρο ο/οο (ασφάλιστρα / ασφαλιζόμενα ποσά) 
 
Loss ratio o/o (αποζημιώσεις / ασφάλιστρα) 
 
Μέση ζημιά (αποζημιώσεις / πλήθος ζημιών) 
 
 
Οι ασφαλίσεις έχουν την ιδιαιτερότητα . . .  
 
Να ανήκουν στις 3-γενείς δραστηριότητες, αλλά  η υπηρεσία πωλείται ΠΡΙΝ 
γίνει γνωστό το κόστος της άρα στη διαμόρφωσή του φθάνει κανείς στη 
βάση μιας πρόβλεψης. Η αναλογιστική θεωρία των Ασφαλίσεων Ζημιών 
είναι πρόσφατη. 
 
Για την ασφάλιση, ο Medolaghi εισήγαγε τον όρο Βιομηχανία του Κινδύνου  
Σπουδαίο όνομα στο χώρο της Διαχείρισης κινδύνου είναι στις μέρες μας ο  
καθηγητής Uwe Schmock του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. 
 
Ο Ασφαλιστής επίσης, όπως και ο Τραπεζίτης, είναι οι μόνοι επαγγελματίες 
που δικαιούνται να ΜΗΝ προχωρήσουν σε πώληση του προϊόντος τους 
(ασφαλίσεις, δάνεια), αν δεν επιθυμούν! 
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ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 
α)ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
Υπερασφάλιση έχουμε όταν το καλυπτόμενο κεφάλαιο, δηλαδή η 
δηλωθείσα ασφαλιστική αξία, είναι μεγαλύτερο από την πραγματική 
αξία κατά το χρόνο επέλευσης της ζημιάς. 
 
Σε αυτήν την περίπτωση οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους 
μπορεί να ζητήσει τη μείωση της δηλωθείσας ασφαλιστικής αξίας και του 
ασφαλίστρου για το υπόλοιπο διάστημα της ασφαλιστικής σύμβασης. 

Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου ισχύουν τα εξής: 

1. Αν ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος της 

ασφάλισης έχουν δηλώσει δόλια μεγαλύτερη αξία, τότε η ασφάλιση 

θεωρείται άκυρη και ο καλόπιστος ασφαλιστής δικαιούται τα 

δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 

2. Αν όμως δε συντρέχει δόλος, η σύμβαση είναι ισχυρή, οπότε ο 

ασφαλιστής ευθύνεται μέχρι του ποσού της πραγματικής αξίας των 

ασφαλισμένων αγαθών και έτσι οφείλει να επιστρέψει το υπερβάλλον 

ασφάλιστρο που έχει εισπράξει. 
 
 
 
β) ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ (ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) 
 
Υπασφάλιση έχουμε όταν το καλυπτόμενο κεφάλαιο, δηλαδή η 
δηλωθείσα ασφαλιστική αξία, είναι μικρότερο από την πραγματική αξία 
κατά το χρόνο επέλευσης της ζημιάς. 
 
Μέγιστη αξία ασφαλισμένων = m (όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο) 
Πραγματική αξία        >>       = π 
Όταν έχουμε  m = π : ολική ασφάλιση 
Όταν έχουμε  m < π : υπασφάλιση (μερική ασφάλιση) 
 
έστω ρ =  π / m 
Η αποζημίωση είναι αναλογική με τον ρ. 
 
Παραδείγματα: 
Αν m=120,   π=150   =>   ρ=4/5  ή  80% 
 Αν Ζ = 90 αποζημιώνεται το ρ Χ Ζ = 72 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 
 
α) Αν η ασφάλιση είναι πρώτου κινδύνου, 
 
Τότε το μέγιστο m είναι και το ανώτατο αποζημιωθέν, και όλες οι ζημιές 
αποζημιώνονται μέσα στα όρια του μεγίστου 
 δηλαδή, με m=120,  αν Ζ=90, αποζημιώνεται με 90 
                                      αν Ζ=130,       >>         με 120 ! 

Η ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο είναι ένα είδος ασφάλισης που έχει 

διαμορφώσει η ασφαλιστική πρακτική και δεν προβλέπεται από το νόμο. 

Αποτελεί παρέκκλιση από τον κανόνα της υπασφάλισης και 

συγχρόνως όρο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Η ασφάλιση αυτή εξυπηρετεί μία μεγάλη πρακτική σκοπιμότητα σε 

περιπτώσεις όπου για διάφορους λόγους αποκλείεται να επεκταθεί η 

ζημιά πέρα από κάποιο μικρό ποσοστό της ασφαλιστικής αξίας. 

Αποκλείεται π.χ. κεντρικό πολυκατάστημα να υποστεί ολική ζημιά από 

κλοπή σε μία νύκτα. Υπολογίζεται ότι ο κλέπτης θα μπορούσε να πάρει 

ένα μικρό μέρος του εμπορεύματος, χωρίς να γίνει αντιληπτός. Γιατί 

όμως σε περιπτώσεις όπως αυτή να επιβαρύνουμε το λήπτη της 

ασφάλισης με το ασφάλιστρο ολόκληρης της ασφαλιστικής αξίας, που 

ασφαλώς θα είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερο από την ανώτατη πιθανή 

ζημία; 

Με τη ρήτρα «σε πρώτο κίνδυνο» δεν εφαρμόζεται ο αναλογικός 

κανόνας, με την προϋπόθεση βέβαια η ζημιά να μην ξεπερνά το 

ασφαλιστικό ποσό.  

 

Ο όρος αυτός συνηθίζεται στις ασφαλίσεις Πυρός, όπου είναι γνωστός ως 

«σε πρώτη πυρκαγιά» και κυρίως, όταν ασφαλίζεται ενυπόθηκο δάνειο 

τράπεζας. Για παράδειγμα, έστω ότι μία τράπεζα έχει χορηγήσει δάνειο 

50.000€, επί συνολικής ασφαλιστικής αξίας 100.000€ Η τράπεζα 

υποχρεώνει το δανειολήπτη να ασφαλίσει τουλάχιστον το δικό της 

συμφέρον, που είναι 50.000€, ενώ δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι 

φυσικά η τράπεζα. Σε περίπτωση ολικής ζημιάς είναι σίγουρο ότι με τη 

ρήτρα «σε πρώτη πυρκαγιά» δε θα εφαρμοσθεί ο αναλογικός κανόνας και 

η τράπεζα θα μπορέσει να εισπράξει το 100% του δανείου που έχει 

χορηγήσει. 
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β) Αν η ασφάλιση είναι δευτέρου κινδύνου, λέμε ότι το συμβόλαιο έχει 
απαλλαγή.  
 
 
Υπάρχουν τα εξής είδη απαλλαγών: 
1.  Η ευθεία απαλλαγή,  σύμφωνα με την οποία ο λήπτης της 
ασφάλισης πληρώνει ένα ποσό που  φτάνει μέχρι ένα ορισμένο 
ύψος, πριν αναμιχθεί ο ασφαλιστής. Για παράδειγμα, στην ασφάλιση 
«ιδίων ζημιών» ενός αυτοκινήτου, αν η απαλλαγή είναι 1.000, 
οποιαδήποτε ζημιά μέχρι 1.000 πληρώνεται από τον ίδιο το λήπτη της 
ασφάλισης, ενώ αν η ζημιά είναι λ.χ. 3.000, ο ασφαλιστής 
οφείλει να πληρώσει τις 2.000. 
 
2. Η σωρευτική απαλλαγή, που χρησιμοποιείται σε ορισμένα 

συμβόλαια περιουσίας.  Στην περίπτωση αυτήν όλες οι καλυπτόμενες 

ζημιές στη διάρκεια του χρόνου προστίθενται μέχρι να φθάσουν ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο. Εάν το σύνολο των ζημιών αντιστοιχεί σε ποσό 

μικρότερο από αυτό της σωρευτικής απαλλαγής, ο ασφαλιστής δεν 

πληρώνει τίποτε. Αν το σύνολο των ζημιών υπερβεί τη σωρευτική 

απαλλαγή, τότε όλες οι επόμενες ζημιές πληρώνονται εξολοκλήρου.  

 

Για παράδειγμα, έστω συμβόλαιο με απαλλαγή 3.000€ το χρόνο. Αν τον 

Ιανουάριο γίνει μία ζημιά 1.500€, ο ασφαλιστής δεν πληρώνει τίποτε. Αν 

το Φεβρουάριο γίνει μία δεύτερη ζημιά 6.000€, ο ασφαλιστής πληρώνει 

4.500€. Από εκεί και πέρα κάθε ζημιά πληρώνεται ολόκληρη. 

 

3.  Η   προνομιακή  απαλλαγή,   που   συναντιέται   συνήθως   στις   

θαλάσσιες ασφαλίσεις. Με τη μέθοδο αυτή ο ασφαλιστής δεν έχει καμία 

ευθύνη, αν τα έξοδα της ζημιάς είναι μικρότερα από ένα ορισμένο ποσό, 

αλλά όταν η ζημιά υπερβεί το ποσό αυτό, τότε πληρώνεται εξολοκλήρου. 

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας μεταφορέας μεταφέρει 

εμπορεύματα αξίας 30.000€  και το συμβόλαιο έχει απαλλαγή 

5%. Οποιαδήποτε ζημιά μέχρι 1.500€ πληρώνεται από το λήπτη της 

ασφάλισης. Αν όμως η ζημιά υπερβεί τα 1.500€ αποζημιώνεται ολόκληρη. 

 

4. Η περίοδος αναμονής, που προβλέπει ότι για κάποιο χρονικό 

διάστημα από την αρχή της επέλευσης του κινδύνου δε θα καταβάλλονται 

ασφαλιστικές παροχές. Χρησιμοποιείται συχνά στις ασφαλίσεις υγείας και 

ανικανότητας. Για παράδειγμα, μία νοσοκομειακή ασφάλιση  μπορεί να 

προβλέπει τρεις ημέρες παραμονή στο νοσοκομείο, πριν αρχίσουν να 

πληρώνονται οι παροχές. 
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«ΑΛΛΑ» ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
α) Η ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Συνασφάλιση έχουμε, όταν το ίδιο συμφέρον ασφαλίζεται κατά του 
ίδιου κινδύνου και για την ίδια χρονική περίοδο σε περισσότερους 
από έναν ασφαλιστές, ο καθένας από τους οποίους φέρει ένα ποσοστό 
του κινδύνου. 
Π.χ. η εταιρία Α 40%, η εταιρία Β 30%, η εταιρία Γ 20% και η εταιρία 
Δ 10% (άθροισμα 100%). Εννοείται ότι προϋπόθεση είναι η συμφωνία 
όλων των μερών. Εφαρμόζεται κυρίως σε μεγάλους κινδύνους και 
διευκολύνει τη διεξαγωγή της ασφαλιστικής εργασίας. 

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: 

1. Την ύπαρξη συντονιστή-ασφαλιστή (leader/ηγέτη), οπότε έχουμε την 

περίπτωση της γνήσιας συνασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι ο λήπτης 

της ασφάλισης συναλλάσσεται μόνο με το συντονιστή αυτό, ο οποίος 

διεκπεραιώνει όλες τις πρακτικές διαδικασίες, καθορίζει τους όρους της 

ασφάλισης, προσδιορίζει το ασφάλιστρο, καταρτίζει την ασφαλιστική 

σύμβαση και εκδίδει το σχετικό ασφαλιστήριο. Επίσης, σε περίπτωση 

επέλευσης του κινδύνου δεσμεύει τους υπόλοιπους συνασφαλιστές. 

2. Τη μη ύπαρξη συντονιστή-ασφαλιστή. Στην περίπτωση αυτήν κάθε 

ασφαλιστής μπορεί να έχει διαφορετικούς όρους, διαφορετικά 

ασφάλιστρα κ.ά, ενώ, όταν επέλθει ο κίνδυνος, ακόμα κι αν ένας 

ασφαλιστής μπορεί να συμφωνεί για την έκταση της ζημίας, η άποψη 

του αυτή δε δεσμεύει κατ' αρχήν και τους υπολοίπους. 

Και στις δύο όμως παραπάνω περιπτώσεις, όταν επέλθει ο κίνδυνος, ο 

κάθε ασφαλιστής ευθύνεται σύμφωνα με το ποσοστό που έχει αναλάβει. 

β) ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ                                                                             

Διαδοχική ασφάλιση  έχουμε, όταν  μετά  τη  σύναψη  της 

ασφάλισης ακολουθήσει (σε διαφορετικό χρονικό σημείο) επόμενος 

ασφαλιστής ή και μεθεπόμενος, πάντα για το ίδιο ασφαλιστικό 

συμφέρον, χωρίς να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστών. 

Οι επόμενοι ασφαλιστές ευθύνονται μόνο για το τυχόν υπόλοιπο της 

αξίας του ασφαλιζόμενου αντικειμένου κατά τη χρονολογική σειρά των 

ασφαλιστικών συμβάσεων εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο 

ασφαλιστήριο. 
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γ) ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Παρεμφερής με τη διαδοχική είναι η λεγόμενη διπλή ασφάλιση. Τέτοια 

ασφάλιση έχουμε, όταν το ασφαλιστικό συμφέρον ασφαλιστεί πλήρως 

για τους ίδιους κινδύνους σε περισσότερους ασφαλιστές.  

Για παράδειγμα, ασφαλίζω στην ασφαλιστική εταιρεία Α το σπίτι μου κατά 

πυρκαγιάς για 20.000 €, όση είναι και η ασφαλιστική του αξία, στην 

εταιρεία Β πάλι κατά πυρκαγιάς για 20.000 € και στην εταιρεία Γ, πάλι 

κατά πυρκαγιάς για 20.000 €.  

Όπως στη διαδοχική, έτσι και στη διπλή ασφάλιση όλες οι ασφαλίσεις είναι 

σε ισχύ, αλλά αθροιζόμενες δεν μπορούν να ξεπεράσουν την έκταση της 

ασφαλιστικής ζημιάς και κατά συνέπεια να οδηγήσουν σε πλουτισμό. 

Αν δεν έχει προβλεφθεί κάτι άλλο στο ασφαλιστήριο, όλοι οι 

ασφαλιστές ευθύνονται σε ολόκληρο μέχρι το ασφαλιστικό ποσό της 

σύμβασης τους. Έτσι λοιπόν σε περίπτωση ολικής ζημιάς, ζημιάς 

δηλαδή 20.000€ για να μείνουμε στο παραπάνω παράδειγμα, είναι 

δυνατόν ο λήπτης να ζητήσει την αποζημίωση του από την ασφαλιστική 

εταιρεία Α κι αυτή με τη σειρά της, αφού καταβάλει το ασφάλισμα, 

να στραφεί αναγωγικά κατά των εταιριών Β και Γ, απαιτώντας το 1/3 

από την κάθε μία. 

Μπορεί όμως να έχει προβλεφθεί κάτι άλλο, που έχει ως αποτέλεσμα η 

δεύτερη και η τρίτη ασφάλιση στο παράδειγμα μας να μην είναι ισχυρές. 

Αν στην ίδια περίπτωση η ασφάλιση με την εταιρία Α δεν καλύπτει 

ολόκληρη την αξία του σπιτιού, που ήταν λ.χ. 30.000 € τότε η ασφάλιση 

με την εταιρεία Β καλύπτει τα 10.000€ επί ολικής ζημίας, ενώ η 

εταιρεία Γ δεν υποχρεώνεται να καταβάλει τίποτα. 

δ)ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Αντασφάλιση (Reinsurance) είναι μια πράξη ασφάλισης από μέρους 

μιας ασφαλιστικής εταιρίας έναντι ενός ή πλήθους κινδύνων τους 

οποίους έχει στο χαρτοφυλάκιο της και για τους οποίους φέρει την 

ευθύνη.Στην ουσία γίνεται μια εκχώρηση / μεταβίβαση μέρους ή του 

συνόλου των κινδύνων που έχει αναλάβει μια ασφαλιστική εταιρία 

σε κάποιον άλλον «ασφαλιστή» που καλείται αντασφαλιστής 

Ο αντασφαλιστής λοιπόν, με απλά λόγια, είναι ο ασφαλιστής μιας 

ασφαλιστικής εταιρίας. 
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ε)ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΠΟΣΟΣΤΟΥ% 

Με την ασφάλιση ποσοστού είναι δυνατόν ο ασφαλιστής να 

ασφαλίσει ένα ποσοστό του ασφαλιστικού συμφέροντος, π.χ. το 50% 

της αξίας ενός ακινήτου. Σε περίπτωση βλάβης δεν ευθύνεται για το 

σύνολο της ζημίας παρά μόνο για το ποσοστό το οποίο καλύπτει, ισχύει 

δηλαδή κάτι ανάλογο με τον αναλογικό κανόνα. Για το ποσοστό που 

δεν καλύπτεται υπεύθυνος είναι ο λήπτης της ασφάλισης. Βέβαια, είναι 

δυνατόν αργότερα να συμφωνηθεί με άλλον ασφαλιστή η κάλυψη του 

υπόλοιποι) ποσοστού, οπότε θα έχουμε συνασφάλιση. 

Γiα να λειτουργήσει όμως η κάλυψη σύμφωνα με το ποσοστό που 

καλύπτεται, πρέπει το ασφαλιστικό ποσό να είναι ίσο με το ποσοστό 

της ασφαλιστικής αξίας που συμφωνήθηκε να καλύπτεται. Αν είναι 

μικρότερο θα λειτουργήσει και εδώ η υπασφάλιση. 

Έτσι, αν ακίνητο αξίας 20.000€ δηλωθεί ότι έχει αξία 16.000€ και 

ασφαλιστεί το 50%, τότε σε περίπτωση ζημιάς π.χ. 4.000€ δε θα 

καταβληθεί το 50% των 4.000€, που είναι 2.000€, αλλά τα 16/20 των 

2.000€, που είναι 1.600€. 
 
  
στ) ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Η ανοικτή ασφάλιση αφορά σε ασφαλιστικό συμφέρον που θα γεννηθεί 
στο μέλλον. Κατά τη σύναψη της σύμβασης ελάχιστα στοιχεία είναι 
γνωστά και, προκειμένου να υπολογισθεί το ασφάλιστρο, ο λήπτης της 
ασφάλισης υποχρεούται να δηλώνει στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο, 
αμέσως μόλις το πληροφορηθεί. 

Τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις «ανοικτής ασφάλισης» συναντάμε στις 

εμπορικές ασφαλίσεις, μεταξύ των οποίων είναι η ασφάλιση 

αυξομειούμενου εμπορεύματος και η τρέχουσα ασφάλιση της θαλάσσιας 

μεταφοράς. 

 

Οι ασφαλίσεις αυξομειουμένου εμπορεύματος σχετίζονται με τις 

περιπτώσεις που υπάρχει συνεχής διακίνηση εμπορευμάτων, με 

αποτέλεσμα η ασφαλιστική αξία να μην είναι σταθερή. Ο λήπτης της 

ασφάλισης υποχρεούται να δηλώνει κάθε μήνα στον ασφαλιστή το 

μέσον όρο των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν. Με βάση αυτή την 

ασφαλιστική αξία υπολογίζεται το ασφάλιστρο. 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
 
 
ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ... 
 
• Ασφαλίσεις Κατονομαζομένων Κινδύνων  (Πυρός, Μεταφορών) 
 
• Ασφαλίσεις Κατά Παντός Κινδύνου  (Ασφαλίσεις Έργων) 
 
• Ασφαλίσεις Ευθύνης  (Αυτοκινήτων) 
 
 
 
 
ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ επίσης ΣΕ … 
 
• Ασφαλίσεις πραγμάτων (ένα αγαθό  κινητό ή ακίνητο). (Πυρός, 
Μεταφορών, Μηχ. Βλαβών) 
 
• Ασφαλίσεις ευθύνης + απραξίας + πιστώσεων 
(αυτοκινήτων, αστικής, επαγγελματικής – απωλείας κερδών – πιστώσεων – 
εγγυήσεων) 
 
• Ασφαλίσεις ζημιών σε άτομα (σωματική ακεραιότητα) 
 
 
 
 
ΟΙ 3 ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
 
α) Η Οικονομική πλευρά (αποτελέσματα, επενδύσεις, κέρδη, 
έμμεσα/άμεσα έξοδα) 
 
β) Η Νομική πλευρά (νόμοι, κανονισμοί, διατυπώσεις) 
 
γ) Η Τεχνική πλευρά (μηχανισμός καλύψεων, ασφάλιστρα, όροι 
κάλυψης, ασφάλιστρα, προμήθειες, αμοιβές, αξιολόγηση κινδύνων) 
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ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
 

      ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
  

00    AΤOMIKΩN ΖΩΗΣ 
01    KEΦAΛAIOΠOIΗΣΗΣ 
08    ΤΟΝΤΙΝΑΣ 
10    ΠΡOΣΩΠIKΩN AΤΥXΗΜΑΤΩΝ 
11    ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
12    ΣΩΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
13    ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
14    ΣΩMAΤΩN AEΡOΣKΑΦΩΝ 
15    ΣΩMAΤΩN ΣKAΦΩN 
16    MEΤAΦOΡΩN 
17    ΠΥΡOΣ 
18    ΧΑΛΑΖΗΣ 
 
Κλάδοι αστικής ευθύνης  
19    ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ AΥΤOKINΗΤΩN 
20    ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗΣ AΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
21    ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ 
22    ΓΕΝΙΚΗΣ AΣΤIKΗΣ EΥΘΥNΗΣ 
 
23    ΠIΣΤΩΣEΩN 
24    EΓΓΥΗΣEΩN 
25    ΔΙΑΦ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 
26    ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
27    ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
70  OMAΔIKΩN ΖΩΗΣ 
 
Τεχνικοί κλάδοι   
71    MΗXANIKΩN BΛABΩΝ 
72    KAΤA ΠANΤOΣ  KINΔΥΝΟΥ 
73    KΛOΠΗΣ & EMΠIΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
74    ΘΡAΥΣΗΣ  KΡΥΣΤAΛΛΩΝ 
75    ΚΤΗΝΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
76    ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
78    ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
79    ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Ένας ασφαλισμένος δεν πρέπει να εισπράξει περισσότερα από την ζημιά. 
 
Έχει σκοπούς:  
α) ο ασφ/νος δεν κερδίζει από τη ζημιά 
β) μειώνει τον ηθικό κίνδυνο 
 
εξαιρέσεις: 
• ασφαλιστήρια αξίας (συλλογές, αντίκες, έργα τέχνης) 
(ο προσδιορισμός της αξίας τους γίνεται από πραγματογνώμονα) 
• ασφάλιση σε κόστος αποκατάστασης (χωρίς απόσβεση) 
(παρόμοια λογική με την ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο) 
• ασφάλιση ζωής  (εδώ δεν υπάρχει απόσβεση) 

 
 
ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ο ασφαλισμένος πρέπει να βλάπτεται οικονομικά από την ζημιά. 
 
Έχει σκοπούς:   
α) να εμποδίζεται η κερδοσκοπία (και ο ηθικός κίνδυνος) 
β) να μετράται η ζημιά  (η αποζημίωση είναι το μέτρο του ασφαλίσιμου 
συμφέροντος του αποζημιωμένου) 
 
• παραδείγματα με τον κύριο του έργου (σε έργα και στεγαστικά δάνεια) 
• στα ασφαλιστήρια ζωής => δικαιούχος μπορεί να ορισθεί οποιοσδήποτε 
και δεν απαιτείται να έχει ασφαλίσιμο συμφέρον από τη ζωή του 
ασφαλιζομένου, αν ο ορισμός γίνει από τον ίδιο τον ασφαλιζόμενο και όχι 
από τρίτο. 
• Τρίτος μπορεί να συνάψει ασφαλιστήριο ζωής για κάποιον τρίτο μόνο 
αν είναι συγγενής εξ αίματος (πχ σύζυγος για σύζυγο ή παιδί ή παππούς 
για εγγονό) όχι όμως γαμπρός για πεθερά ή αντιστρόφως . 
• Μια επιχείρηση μπορεί να ασφαλίσει τη ζωή όλων των υπαλλήλων της 
γιατί η βιωσιμότητά της εξαρτάται απ’ αυτούς. 
 
Στις ασφαλίσεις ευθύνης και περιουσίας ασφαλίσιμο συμφέρον πρέπει να 
υπάρχει την στιγμή που θα συμβεί η ζημιά (πχ αυτοκίνητο ή σπίτι) . 
Στις ασφαλίσεις ζωής ασφαλίσιμο συμφέρον υπάρχει κατά τη στιγμή 
σύναψης του συμβολαίου (οι δικαιούχοι ορίζονται στην αίτηση · μπορούν 
βέβαια να αλλάξουν) 
 
Στην Αγγλία οι ασφαλίσεις ζωής φαίνεται ότι ήταν γνωστές από το 1583, 
μα πρωτο-οργανώθηκαν το 1698, με την ίδρυση της πρώτης εταιρίας Ζωής 
στον κόσμο. Στο μεσοδιάστημα είχαν οργιάσει οι ασφαλίσεις-στοιχήματα σε 
άτομα, πάνω στη ζωή ανθρώπων,  τόσο που απαγορευτήκανε στα 1774, με 
το θρυλικό Gambling Act, που είναι ο πρώτος γνωστός Νόμος για την 
Ασφάλιση. 
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ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Ο Ασφαλιστής παίρνει τη θέση του Ασφαλισμένου στη διεκδίκηση της 
αποζημίωσης για τη ζημιά που κάλυπτε το συμβόλαιο . 
Η υποκατάσταση εφαρμόζεται αν έχει προηγηθεί αποζημίωση 
(προϋπόθεση). 
 
Έχει σκοπούς: α) εμποδίζει τον ασφ/νο να εισπράξει 2 φορές τη ζημιά  
     β) αποδίδει ευθύνη στον υπαίτιο (δεν μένει ατιμώρητος) 
 
• Σε υπασφάλιση => ο ασφ/νος εισπράττει αναλογικά ακόμα και μετά 
την ολική αποζημίωση του υποκαταστάτη. Ο ασφαλιστής μπορεί να 
επανέλθει ! 
• Ο ασφ/νος δεν μπορεί καθ οιονδήποτε τρόπο να εμποδίσει το 
δικαίωμα υποκατάστασης αν έχει λάβει την αποζημίωση ! 
• Αν ο ασφ/νος αποποιηθεί το δικαίωμα αγωγής => χάνει και την 
αποζημίωση (δικαιούται όμως να αποποιηθεί). 
• Η υποκατάσταση δεν εφαρμόζεται σε συμβόλαια ζωής (εκεί 
επιλαμβάνεται το δικαστήριο). Ο ασφαλιστής όμως αποζημιώνει κανονικά. 
• Ο Ασφαλιστής δεν υποκαθιστά τους ασφαλισμένους του στον εαυτό 
του. (πχ όταν συγκρούονται δύο αυτοκίνητα της ίδιας ασφ/κής εταιρίας). 

 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
Επιβάλλει ειλικρίνεια και εντιμότητα στα δύο συμβαλλόμενα μέρη.        
 
Στηρίζεται... 
• Στις Δηλώσεις. Ο ασφαλιστής δεν πληρώνει αποζημίωση αν 
αποδειχθεί ότι η δήλωση του ασφαλιζομένου ήταν ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ή ΔΟΛΙΑ 
σε ΟΥΣΙΩΔΗ σημεία της. 
• Στην απόκρυψη γεγονότων. Ο ασφαλιστής αρνείται να αποζημιώσει 
όταν αποδειχθεί ότι 
α) ο ασφ/νος γνώριζε τη σημασία του αποκρυβέντος ή  
β) ο ασφ/νος σκόπευε να εξαπατήσει τον ασφαλιστή. 
• Στις Δεσμεύσεις. Σε μη τήρηση δέσμευσης, η ζημιά δεν αποζημιώνεται 
αν το σ/λαιο ακυρωθεί πριν από αυτή, αλλιώς ο ασφαλιστής πρέπει να 
αποδείξει ότι η παράλειψη ήταν ουσιώδης και  αυξάνει τον κίνδυνο μόνιμα 
και όχι προσωρινά. (πχ σύστημα συναγερμού down όταν έγινε η 
διάρρηξη). 

 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Επιβάλλει να μην ασφαλίζονται παράνομα αντικείμενα ή 
καταστάσεις 
(πχ αντικείμενα κλεπταποδοχής, μεταφορά ναρκωτικών κλπ). 
 
Παράδειγμα: Δεν μπορεί να ζητήσει ένας κλέφτης τράπεζας να 
αποζημιωθεί για το τρακάρισμα του αυτοκινήτου του, το οποίο 
διέφυγε με τα κλοπιμαία. 
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ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
Ο ασφαλιστής δικαιούται να εισπράξει από άλλους ασφαλιστές το ποσοστό 
της αποζημίωσης που τους αναλογεί, όταν η ασφάλιση είναι πολλαπλή. 
Εφαρμόζεται εκεί όπου ένας κίνδυνος καλύπτεται από περισσότερα 
συμβόλαια (πχ μικτή και αστική ευθύνη αυτοκινήτου, ασφάλιση 
προσωπικού ατυχήματος και ταξιδιωτικό συμβόλαιο)  

 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗΣ ΑΙΤΙΑΣ 

H αρχή αυτή είναι θεμελιώδης για όλες τις ασφαλίσεις. Ως πλησιέστερη 

αιτία (Causa Proxima) θεωρείται εκείνη στην οποία οφείλεται στο 

μεγαλύτερο βαθμό η επέλευση του κινδύνου. Για παράδειγμα, εάν ένα 

πλοίο βυθιστεί μετά από εισροή υδάτων στο κύτος, ως πλησιέστερο αίτιο 

της απώλειας του πλοίου θεωρείται η βύθιση και όχι η εισροή υδάτων, παρ" 

ό,τι αυτή προηγήθηκε. Ο καθορισμός της πλησιέστερης αιτίας δεν είναι 

εύκολος και συχνά οριστικοποιείται στα δικαστήρια. 

 
Σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο ο ασφαλιζόμενος έχει το βάρος να αναφέρει 
(με τη βοήθεια των τεχνικών συμβούλων του) το αίτιο της ζημιάς. Ο 
ασφαλιστής είτε το αποδέχεται και προχωρεί στην αποζημίωση, αν ο 
κίνδυνος είναι καλυπτόμενος, είτε το απορρίπτει, οπότε ο ασφαλιζόμενος 
έχει το δικαίωμα να επανέλθει με νέο αίτιο κ.ο.κ. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  
 

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 
Ασφαλιστική αγορά είναι ο οικονομικός χώρος όπου ζητείται ασφαλιστική 
προστασία (εκεί δηλαδή όπου οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αυτοί που 
ζητούν ασφάλιση μόvοι ή μέσω επαγγελματιών, ανταλλάσσουν το 
οικονομικό αγαθό της ασφάλισης έναντι πληρωμής ανταλλάγματος 
(ασφαλίστρου). 
 
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που μπορούν νόμιμα να λειτουργούν στην 
Ελλάδα 
• Ιδρύονται νόμιμα με έδρα την Ελλάδα 
• Με έδρα οποιοδήποτε κράτος – μέλος της ΕΕ 
•   Με έδρα οποιαδήποτε χώρα του κόσμου αλλά με την δημιουργία           
         υποκαταστήματος. 

 
 

Μόνο ανώνυμες εταιρίες ή επιχειρήσεις Δημοσίου Δικαίου μπορούν 
να συνάπτουν είτε ασφαλίσεις ζωής είτε γενικές ασφαλίσεις. Κατ’ εξαίρεση 
μπορούν να είναι «μικτές» οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί 
προ του 1985. Είναι δυνατή η συγχώνευση ασφαλιστικών εταιριών (ή η 
απορρόφηση μιας από άλλη) αλλά η νέα εταιρία που θα προκύψει από τη 
συγχώνευση δεν μπορεί να ασκεί ταυτόχρονα κλάδους ζωής και ζημιών. 

 
 

Ανταγωνισμός ασφαλιστικής αγοράς 
Ο ανταγωνισμός στην ασφαλιστική αγορά εκδηλώνεται κυρίως 
• Στην ποιότητα της υπηρεσίας (είδος και τρόπος παροχής των 

καλύψεων, γενικοί και ειδικοί όροι σύμβασης ευκολία αίτησης 
ασφάλισης, διακανονισμού ζημιάς κλπ) 

• Στο βασικό προϊόν 
• Στις παρεπόμενες παροχές (παρακολούθηση και ενημέρωση κατά την 

διάρκεια της κάλυψης, συμβουλές, εξυπηρέτηση του πελάτη κά) 
• Στο ασφάλιστρο 
• Στην διαδικασία πρόσκτησης εργασιών. (δίκτυο, διαμεσολαβούντες) 

 
 
  

Οι ασφαλιστικές εργασίες διαμεσολάβησης ασκούνται από… 
• Μεσίτες ασφαλίσεων 
• Ασφαλιστικούς πράκτορες 
• Συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων 
• Ασφαλιστικούς συμβούλους 
• Ασφαλιστικούς υπαλλήλους 
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Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων ενεργεί κατ' εντολή και για το συμφέρον 
των ενδιαφερομένων για ασφάλιση, επιλέγει την κατάλληλη 
ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη των ασφαλιστικών τους αναγκών 
και τους βοηθάει στην διαχείριση των ασφαλιστικών τους συμβάσεων . Ο 
θεσμός του Μεσίτη Ασφαλίσεων είναι σχετικά καινούργιος και 
άρχισε να ισχύει στην Ελλάδα με το ν.2170/1993, σε εναρμόνιση της 
νομοθεσίας μας με τα ισχύοντα στην ΕΕ 

Ο μεσίτης αν και ενεργεί με εντολή του πελάτη του, αμείβεται (με 
προμήθεια) από την ασφαλιστική εταιρία στην οποία τον ασφάλισε! Μπορεί 
επίσης να συμφωνήσει με την εταιρία, ώστε να χορηγεί πιστοποιητικά 
ασφάλισης εκ μέρους της στους πελάτες του. Τα πιστοποιητικά αυτά οφείλει 
να τα αντικαθιστά το ταχύτερο με τα ασφαλιστήρια. Μπορεί επίσης να 
εισπράττει τα ασφάλιστρα. Επί των προμηθειών και των εισπρακτικών 
δικαιωμάτων δεν γίνεται παρακράτηση φόρου. 

Ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι υπόλογος στους πελάτες του για την σωστή 
τήρηση των εντολών τους (ώστε να τους εξασφαλισθεί αποζημίωση), γι’ 
αυτό και πρέπει να έχει επαρκή περιουσία για να καλύπτει τέτοιες 
απαιτήσεις. Αυτός είναι απαραίτητος όρος για την εγγραφή του στο 
Επιμελητήριο, όπως επίσης και η αποκλειστικότητα του επαγγέλματος, 
καθώς και η ευδόκιμη προϋπηρεσία (σαν διευθυντικό στέλεχος) σε άλλες 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
είναι τα ίδια με του πράκτορα. 

 
 
 

 
Ο Πράκτορας είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει ως 
αποκλειστικό έργο την ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών για λογαριασμό 
μιάς ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων έναντι προμήθειας. 

 
Η ενασχόληση του ασφαλιστικού πράκτορα με άλλα έργα αποτελεί λόγο 
ανακλήσεως της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή μη ανανέωσης αυτής. 
 
Στα οικεία επιμελητήρια τηρείται Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων με όλα 
τα στοιχεία των εγγεγραμμένων σ’ αυτά. Έτσι ο Ασφαλιστικός Πράκτορας 
αποκτά αριθμό μητρώου, που υποχρεώνεται να τον αναγράφει σε όλα τα 
έγγραφά του και  τις επαγγελματικές του συναλλαγές. Ο πράκτορας 
υποχρεούται να φροντίζει για την ανανέωση εγγραφής του ανά 3ετία. 
 
Η παράλληλη άσκηση πρακτόρευσης πολλών ασφαλιστικών εταιριών 
επιτρέπεται από το νόμο, μπορεί όμως να απαγορευτεί από τη σύμβαση 
πρακτόρευσης με κάθε εταιρία. Σε αυτή την περίπτωση ο πράκτορας 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη συνάψει άλλες συμβάσεις 
πρακτόρευσης κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του. 
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Ο Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων επιλέγει, εκπαιδεύει και 
εποπτεύει υποψήφιους ασφαλιστικούς συμβούλους. Αμείβεται με 
ποσοστιαία προμήθεια επί των προμηθειών των μελών της ομάδας του. Η 
σχέση που τον συνδέει με την ασφαλιστική επιχείρηση είναι σύμβαση 
έργου (μπορεί όμως και να έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με αυτή). 
Πρέπει όμως να έχει γραφτεί και στο Επιμελητήριο σαν Ασφαλιστικός 
Σύμβουλος. 

 
Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος (πρώην ασφαλειομεσίτης ή παραγωγός 
ασφαλειών) ενεργεί για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας όπως και ο 
πράκτορας, αλλά δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων εγγράφων, 
ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής εταιρίας. Είναι ανεξάρτητος ελεύθερος 
επαγγελματίας, μπορεί να έχει και άλλη απασχόληση αλλά όχι να είναι 
ασφαλιστικός υπάλληλος. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο 
με την εταιρία χαρακτηρίζεται από το νόμο «σύμβαση έργου». 

Μπορεί να του ανατεθεί από την ασφαλιστική εταιρία που συνεργάζεται το 
δικαίωμα είσπραξης ασφαλίστρων από τους πελάτες του. Σ' αυτή την 
περίπτωση δικαιούται εκτός από προμήθειες και εισπρακτικά δικαιώματα. 
Επί των αμοιβών αυτών γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20%. 

Προϋπόθεση νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος του ασφαλιστικού 
συμβούλου είναι η εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας 
του, όπως ισχύει και τους Πράκτορες, χωρίς εδώ να ισχύει η 
προϋπηρεσία. Σύμφωνα με πρόσφατη ρύθμιση, στην αρχή γράφεται 
κάποιος σαν Δόκιμος για 6 μήνες, και μετά από τις εξετάσεις στο 
Υπουργείο, παίρνει την άδεια και γράφεται σαν κανονικός σύμβουλος. 
 

 
 
Ο Ασφαλιστικός Υπάλληλος μπορεί να ασκεί διαμεσολάβηση για 
λογαριασμό της ασφαλιστικής επιχείρησης που εργάζεται. Δεν είναι 
αναγκαία ούτε η εγγραφή στο επιμελητήριο, ούτε οι εξετάσεις στο 
Υπουργείο, απλά η έγκριση του εργοδότη. Μετά την διακοπή της 
υπαλληλικής σχέσης, μπορεί να διακόπτεται και η δυνατότητα άσκησης της 
διαμεσολάβησης. 
 
Ο ασφαλιστικός υπάλληλος συνήθως δεν εισπράττει ασφάλιστρα. 
 
Στις ασφαλιστικές εργασίες του υπαλλήλου, υπάρχει ένα πλαφόν από το 
Υπουργείο. Δεν μπορεί να συνάπτει ασφαλιστήρια συμβόλαια με αθροιστικό 
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, 3πλάσιο από τις ετήσιες αποδοχές του. 


