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Ανάλυση 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το φαινόμενο των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εγχώριο επίπεδο, 

καθώς και η πορεία, τα χαρακτηριστικά, η νομοθεσία και άλλα σημαντικά στοιχεία που 

εμφανίζονται στον ασφαλιστικό τομέα. Σε αρχικό στάδιο, πέρα από τις βασικές ασφαλιστικές 

έννοιες αλλά και το πλήθος των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα , μελετάται η Ευρωπαϊκή Οδηγία Φερεγγυότητας Ⅱ, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή 

από τον Ιανουάριο του 2016 και κάθε ασφαλιστική επιχείρηση πρέπει να τηρεί τις 

προϋποθέσεις αυτής που αναφέρονται στην δεύτερη ενότητα της εργασίας, προκειμένου να 

θεωρηθεί φερέγγυα αλλά και ικανή να ανταπεξέλθει σε διάφορους κινδύνους. Σε επόμενο 

στάδιο, γίνεται αναφορά στους όρους συγχώνευση και εξαγορά, στα είδη αυτών, καθώς και 

στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που μπορεί να επιφέρει στις επιχειρήσεις που 

αναμειγνύονται σε μια τέτοια διαδικασία. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται η 

μελέτη περίπτωσης της συγχώνευσης των ERGO Ασφαλιστική Ζημιών, ERGO Ασφαλιστική 

Ζωής καθώς και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, ως πιο πρόσφατη και σημαντική συγχώνευση στον 

ασφαλιστικό τομέα. Έτσι, μέσα από τη σύγκριση κάποιων βασικών μεγεθών για την καθεμιά, 

αλλά και της ανάλυσης S.W.O.T. για την τελική εταιρεία που προήλθε από την συγχώνευση 

των τριών, δίνεται απάντηση στο ερώτημα εάν η συγχώνευση αυτή έχει όφελος για τις 

παραπάνω επιχειρήσεις ή όχι. 
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« Mergers and Acquisitions of insurance companies » 

 

Keywords: Μergers, Αcquisitions, Ιnsurance, Solvency Ⅱ, SWOT Analysis. 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to examine and analyse the strategic phenomenon of “Mergers and 

Acquisitions” as they are reflected in the private insurance sector, both at local and pan - 

European level. In line with the above, we will be covering specific topics in this area, such as 

its overall (financial) trajectory, legislation - related issues and other key concepts that uniquely 

define the insurance sector.  First and foremost, the European directive of Solvency II that took 

place in January 2016 is going to be thoroughly analyzed, besides the basic insurance principles 

and the insurance companies that operate in the Greek market. Each company is required to 

meet the terms and conditions that are described in Solvency II, as will be mentioned on section 

two of this study, in order for it to be considered solvent and trustworthy so as to be able to 

cope with possible perils that might arise. At a later stage, we will be covering the subject of 

“Merger and Acquisitions” on a broader basis, as their different types, their advantages and 

disadvantages that may affect the companies that are being involved in such a process, are going 

to be studied and analyzed. At the last part of this essay, the acquisition case study of the firms: 

“ERGO-Property” and “Casualty”, “ERGO-Life” and “ATE” is being presented, as the most 

recent and most important merger in the insurance sector. Our study focuses mainly on 

providing an answer to the following question, if the merger of the above companies proved to 

be (financially) beneficial to themselves or not. For this purpose, we conduct a qualitative 

analysis on the financial figures for each of the aforementioned entities separately, as well as 

the realization of a SWOT analysis on the final entity (“Ergo – ATE”) that resulted from the 

merger of the above companies.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xiii 
 

Περιεχόμενα 

Περίληψη……………………………………………………………………..…ⅸ 

Abstract……………………………………………………………………........xi 

Κατάλογος πινάκων……………………………………………………...…….xvi 

Κατάλογος διαγραμμάτων……………………………………..……………..xviii 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή  

1.1 Σκοπός διπλωματικής εργασίας……..………………………………...…….1 

1.2 Μεθοδολογία…………………………………………………………...……1 

1.3 Δομή της εργασίας…………………………………………………………..2 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εισαγωγή στην Ιδιωτική Ασφάλιση  

2.1 Εισαγωγή………………………………………………………………….....3 

2.2 Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά της Ιδιωτικής Ασφάλισης………….…...3 

2.3 Σημαντικές έννοιες της Ιδιωτικής Ασφάλισης………………….……………5 

2.4 Προϋποθέσεις ασφαλισιμότητας κινδύνου από την Ασφαλιστική Εταιρεία…7 

2.5 Ο θεσμός της Ασφαλιστικής Εταιρείας………………………………………9 

2.6 Οι Ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα…..….…10 

2.7 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις ασφαλιστικές εταιρείες Solvency II……….....21 

     2.7.1 Οι τρείς πυλώνες της οδηγίας Solvency II………………………..…...22 

         2.7.1.1 Ο πρώτος πυλώνας της οδηγίας Solvency II…………………..…..23 

         2.7.1.2 Δεύτερος πυλώνας………………………………………………..25 

         2.7.1.3 Τρίτος πυλώνας…………………………………………………...27 

2.7.2 Τα ποσοστά φερεγγυότητας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στην      

Ελλάδα………………………………………………………………..……28 

2.8 Ανακεφαλαίωση………………………………………………….………..30 

      



 

 

 



xiv 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ.3:.Συγχωνεύσεις.και.εξαγορές.Ασφαλιστικών 

Επιχειρήσεων 

3.1 Εισαγωγή…………………………………………………………………...31 

3.2 Ορισμός-Έννοια των συγχωνεύσεων και των εξαγορών……………..……..32 

     3.2.1 Μορφές συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων…………………………....32 

     3.2.2 Περιπτώσεις εξαγοράς των επιχειρήσεων……………………………..33 

3.3 Κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις σε συγχωνεύσεις και εξαγορές………35 

3.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συγχωνεύσεω’111ν και των 

εξαγορών..38 

3.5 Ανακεφαλαίωση……………………………………………………………40 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μελέτη Περίπτωσης της συγχώνευσης των Ασφαλιστικών 

Εταιρειών ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ, ERGO Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΤΕ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  

4.1 Εισαγωγή…………………………………………………………………...41 

4.2 Αναφορά στη δραστηριότητα και την επίδοση των Ασφαλιστικών Εταιρειών 

General Insurance Company S.A.,  ERGO Ζημιών, ERGO Ζωής και ATE 

Ασφαλιστικής…………………………………………………………..………43 

       4.2.1 Γενικά στοιχεία για την ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία    

Ζημιών.................................................................................................................45 

       4.2.2 Γενικά στοιχεία για την ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία 

Ζωής……………………………………………………………...…………….49 

       4.2.3 Γενικά στοιχεία για την ΑΤΕ Ασφαλιστική………………………....53 

4.3 Βασικά μεγέθη και ανάλυση της ERGO Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας 

πριν και μετά τη συγχώνευση της………………………………………….……57 

4.3.1 Ασφαλιστικές παροχές και δραστηριότητες της ERGO Ανώνυμης 

Ασφαλιστικής Εταιρείας  στην Ελλάδα…………………...……………………60 



 

4.3.1.1 Δραστηριότητες της ERGO Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας ..……64 

4.4 Ανάλυση S.W.O.T. …………………………………………………………65 

     4.4.1 Ανάλυση S.W.O.T για την ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία και 

συμπεράσματα………………………………………………………...………..67 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………………………………………70 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………….……..….…….71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

Κατάλογος πινάκων 

2.1 Οι 10 πιο παραγωγικές ασφαλιστικές εταιρείες το έτος 2016……………………………..19 

2.7.1 Οι τρείς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Solvency Ⅱ………………………………..22 

2.7.2 Περιθώριο Φερεγγυότητας Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά το έτος 2016…………..…..28 

4.2 Ιστορική αναδρομή της ERGO Ασφαλιστικής στην Ελλάδα………………………..…….44 

4.2.1 Βασικά μεγέθη της ασφαλιστικής ERGO Ζημιών………………………………………47 

4.2.2 Βασικά μεγέθη της ERGO Ασφαλίσεων Ζωής………………………………………....51 

4.2.3 Βασικά μεγέθη της ΑΤΕ Ασφαλιστικής………………………………………….……..55 

4.3 Βασικά μεγέθη της ERGO Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας πριν και μετά τη 

συγχώνευση της…………………………………………………………………...…………..57  

 

 

 

  



 

 

  



xviii 
 

Κατάλογος διαγραμμάτων 

2.1 Πλήθος των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα κατά τα έτη 2007-2016……………...20 

4.3 Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ERGO Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας το 

έτος 2017………………………………………………………………………………..…….58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



1 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1. Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας  

Στη σημερινή εποχή λόγω των αντίξοων συνθηκών οικονομίας που επικρατούν στην Ελλάδα 

πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και να λειτουργούν ως αυτόνομοι 

οργανισμοί, είτε επειδή δεν έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια είτε επειδή τελικώς δεν μπορούν 

να αντέξουν το ολοένα και εντονότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή φαίνεται 

να επηρεάζει και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να βρουν λύση στο 

πρόβλημα αυτό μέσω των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η παρούσα διπλωματική εργασία 

αποσκοπεί στην εξερεύνηση απαντήσεων στην ερευνητική ερώτηση αν βοηθούν ή όχι οι 

συγχωνεύσεις και εξαγορές τις επιχειρήσεις και ειδικότερα αν βελτιώνουν ή όχι την επίδοση 

τους, μέσω της εξέτασης της περίπτωσης συγχώνευσης των ERGO και ATE Ασφαλιστικής. 

 

 

1.2 Μεθοδολογία της έρευνας  

Για τους σκοπούς της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετήθηκε αρχικά η ελληνική 

αλλά και ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με την δομή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 

χρηματοοικονομικές αναλύσεις, καθώς και όσων αφορούν τις συγχωνεύσεις και εξαγορές 

εταιρειών που αποτελεί και το κυρίως θέμα της ανάλυσης, καθώς και διάφορες χρήσιμες 

διαδικτυακές σελίδες. Στη συνέχεια, διερευνάται το ερώτημα αν οι συγχωνεύσεις και εξαγορές 

των επιχειρήσεων έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στην επίδοση αυτών. Προς ανάδειξη της 

απάντησης στο ερώτημα αυτό γίνεται μια μικρή παρουσίαση της περίπτωσης εξαγοράς της 

ΑΤΕ Ασφαλιστικής από την ERGO Ασφαλιστική και στη συνέχεια διεξοδική ανάλυση της 

περίπτωσης της συγχώνευσης των ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών, ERGO 

Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής και ΑΤΕ Ασφαλιστικής που ανήκουν και οι τρεις στον 

Όμιλο ERGO της Γερμανίας, συγκρίνοντας με τη βοήθεια της ανάλυσης S.W.O.T., τα 

αποτελέσματα πριν και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. 
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1.3 Δομή της διπλωματικής 

 

Το πρώτο κεφάλαιο της εισαγωγής παρέχει στον αναγνώστη μια γενική επισκόπηση του 

θέματος της διπλωματικής εργασίας, προκείμενου να τον φέρει πιο κοντά στο θέμα που 

αναπτύσσεται.  

Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας γίνεται βιβλιογραφική 

ανασκόπηση του θέματος, παραθέτοντας σημαντικούς όρους της ιδιωτικής ασφάλισης όπου 

είναι και ο κλάδος των επιχειρήσεων που ερευνάται στο τέταρτο κεφάλαιο της έρευνας και 

επιπλέον αναλύεται διεξοδικά το θέμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, με την έννοια αυτών, 

τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθώς και την επίδραση τους στην πολιτική 

ανταγωνισμού.  

Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης της συγχώνευσης της ERGO 

Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας, περιλαμβάνοντας την ERGO Ασφαλιστική κατά Ζημιών 

αλλά και την ERGO Ασφαλιστική κατά Ζωής, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με την 

Αγροτική Ασφαλιστική (ΑΤΕ Ασφαλιστική), μέσω της ανάλυσης S.W.O.T. .Τέλος, 

αναπτύσσονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη ανάλυση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη σημερινή εποχή όλοι οι άνθρωποι ψάχνουν τρόπους προκειμένου να αποφύγουν τυχόν 

ζημιογόνα ενδεχόμενα. Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι καθώς και τα περιουσιακά τους στοιχεία 

εκτίθενται σε πολλούς κινδύνους που κανείς δεν γνωρίζει το πότε θα συμβούν καθώς και τι 

έκταση μπορεί να έχουν οι ζημιές που θα προκληθούν. Έτσι λοιπόν, με τον όρο κίνδυνο νοείται 

ένα απρόβλεπτο γεγονός που όταν επέλθει επιφέρει ζημία στον ασφαλισμένο. Προκειμένου, ο 

άνθρωπος να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το ενδεχόμενο καταφεύγει στην ασφάλιση του. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, αναφέρεται η έννοια της ασφάλισης, τα βασικά 

χαρακτηριστικά αυτής, του ασφαλίστρου , καθώς και άλλων σημαντικών εννοιών προκειμένου 

να κατανοήσουμε το πως λειτουργεί ο κλάδος της ασφάλισης και ειδικότερα οι ασφαλιστικές 

εταιρείες που θα αναφερθούν σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

2.2 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Ασφάλιση είναι η συγκέντρωση τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων με τη μεταφορά τους σε 

ασφαλιστές, που συμφωνούν έναντι ασφαλίστρου να αποζημιώσουν τους ασφαλισμένους για 

τυχαίες ζημιές ή να παρέχουν άλλες χρηματικές παροχές ή υπηρεσίες που συνδέονται με τον 

κίνδυνο. (Νεκτάριος , 2003).  

Σύμφωνα λοιπόν με το Νεκτάριο 2003, τα βασικά χαρακτηριστικά της Ασφάλισης είναι η 

συγκέντρωση των κινδύνων, η μεταφορά κινδύνου και μείωσης αβεβαιότητας και η 

αποζημίωση.  
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Αναλυτικότερα : 

 Συγκέντρωση κινδύνων – Pooling of risks  

Η συγκέντρωση των κινδύνων είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι ζημιές που 

συνέβησαν σε ορισμένους ασφαλισμένους κατανέμονται στο σύνολο των 

ασφαλισμένων. Αυτό όμως προϋποθέτει τη συγκέντρωση ενός μεγάλου αριθμού 

ομοιογενών κινδύνων ο οποίος θα βασίζεται στο νόμο των μεγάλων αριθμών που 

σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των περιπτώσεων, τόσο τα πραγματικά 

αποτελέσματα προσεγγίζουν τα θεωρητικά αναμενόμενα. Με άλλα λόγια, η παραπάνω 

συγκέντρωση συνεπάγεται την κατανομή των απωλειών σε όλους τους ασφαλισμένους 

καθώς και την πρόβλεψη του ασφαλιστή με σχετική ακρίβεια των μελλοντικών ζημιών 

μειώνοντας έτσι τον αντικειμενικό κίνδυνο.  

 

 Μεταφορά κινδύνου και μείωση αβεβαιότητας                                                                                                                   

Η μεταφορά κινδύνου και μείωση αβεβαιότητας, αποτελεί ακόμα ένα βασικό 

χαρακτηριστικό της ασφάλισης. Ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση μεταφέρεται μέσω 

των ασφαλιστικών εταιρειών από τον ασφαλιζόμενο στον ασφαλιστή , ο οποίος μπορεί 

να αναλάβει τον συνολικό κίνδυνο και αυτό διότι μέσω του Νόμου των μεγάλων 

αριθμών έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει με σχετική ακρίβεια τις αναμενόμενες ζημιές. 

Πραγματοποιώντας αυτή τη διαδικασία ασφάλισης ο αντικειμενικός κίνδυνος για τον 

ασφαλιστή μειώνεται όπως αντίστοιχα και η αβεβαιότητα των ασφαλισμένων. Με άλλα 

λόγια, ο ασφαλισμένος ανταλλάσσει μια δυνητικά μεγάλη και αβέβαιη ζημιά με μια πιο 

μικρή και άμεση επιβάρυνση, που είναι το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί σε αυτή.  

 

 Αποζημίωση  

Τέλος, ένα ακόμα χαρακτηριστικό της ιδιωτικής ασφάλισης είναι η αποζημίωση του 

ασφαλισμένου θύματος σε περίπτωση που επέλθει κάποια απώλεια. Ο ασφαλιζόμενος 

αποζημιώνεται μερικώς ή ολικώς αναλόγως του συμφωνηθέν ασφαλιστηρίου. Η 

αποζημίωση γίνεται με μετρητά, επισκευή ή αντικατάσταση.  
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2.3  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Στην ενότητα αυτή κρίνεται απαραίτητο να διατυπωθούν μερικές σημαντικές ασφαλιστικές 

έννοιες προκειμένου να κατανοήσει ο αναγνώστης τα θέματα που θα αναπτυχθούν σε επόμενα 

κεφάλαια. 

Αναλυτικά, αυτές είναι (P.K. Gupta, 2007) : 

1) Ασφάλιστρο  

Το ασφάλιστρο ορίζεται ως το αντάλλαγμα που λαμβάνει ο ασφαλιστής προκειμένου 

να αναλάβει τον κίνδυνο. 

Ο ασφαλιστής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να υπολογίζει σωστά το 

ασφάλιστρο που αναλογεί στον καθένα. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται σε συνάρτηση με 

την πιθανότητα που υπάρχει να επέλθει το ζημιογόνο γεγονός , και το ασφάλιστρο αυτό 

ονομάζεται τεχνικό. Το τεχνικό όμως ασφάλιστρο επιβαρύνεται και με άλλους 

συντελεστές όπως είναι το κόστος πρόσκτησης, το οποίο περιλαμβάνει την αμοιβή του 

διαμεσολαβούντα και κάθε άλλο έξοδο για την απόκτηση τελικά του ασφαλίστρου, το 

κόστος διαχείρισης καθώς επιπλέον και ένα λογικό περιθώριο κέρδους. Έτσι 

μετατρέπεται σε εμπορικό ασφάλιστρο.  

Τέλος, το εμπορικό ασφάλιστρο, όπως είναι λογικό, επιβαρύνεται από διάφορους 

φόρους και λοιπές κρατήσεις προς τρίτους δημιουργώντας έτσι το συνολικό 

ασφάλιστρο που πληρώνει ο ασφαλιζόμενος.  

2) Ασφαλιστική αποζημίωση  

Με τον όρο ασφαλιστική αποζημίωση νοείται το ποσό το οποίο πρέπει να καταβάλλει 

ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο του όταν επέλθει το ζημιογόνο γεγονός , προκειμένου 

αυτός να επανέλθει στην κατά το δυνατόν ίδια θέση που βρισκόταν πριν τη ζημιά.  

3) Κατάρτιση και απόδειξη ασφαλιστικής σύμβασης  

Η ασφαλιστική σύμβαση δεν έχει συστατικό χαρακτήρα και αποτελεί απλώς ένα 

αποδεικτικό στοιχείο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Επίσης , δημιουργεί δικαιώματα 

και υποχρεώσεις και για τα δύο μέλη αυτών , δηλαδή του ασφαλιστή καθώς και του 

ασφαλισμένου, αφού είναι ένα ιδιωτικό έγγραφο που συμπεριλαμβάνει και τους δυο. 
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4) Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 

Το ποσό των ασφαλίστρων που επιστρέφεται αναλογικά στον πελάτη σε περίπτωση που 

διακοπεί η ασφάλιση του πριν τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου και μόνο εάν αυτό 

προβλέπεται από το συμβόλαιο.1 

5) Γενικές ασφαλίσεις  

Είναι μια ευρεία κατηγορία ασφαλίσεων, η οποία περιλαμβάνει ασφαλίσεις διαφόρων 

περιουσιακών στοιχείων όπως ακίνητα, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα, αστικής ευθύνης, 

επαγγελματικής ευθύνης, τεχνικών έργων. Αντιθέτως με τις ασφαλίσεις κλάδου ζωής, 

οι οποίες καλύπτουν θέματα που αφορούν την υγεία και τη ζωή του ασφαλισμένου.2 

6) Διάκριση Ιδιωτικής Ασφάλισης  

Ο εμπορικός νόμος διακρίνει την Ιδιωτική Ασφάλιση σε 2 μεγάλες κατηγορίες, οι 

οποίες είναι : 

a) Ασφαλίσεις κατά των ζημιών (ασφαλίσεις πραγμάτων ) 

Οι οποίες έχουν ως στόχο να καλύψουν τη ζημιά που μπορεί να υπάρξει με την 

επέλευση του κινδύνου που έχει τεθεί προς ασφάλιση .  

b) Ασφαλίσεις προσώπων ( κλάδος ζωής και υγείας ) 

Οι οποίες καταβάλλουν κεφάλαιο ή ένα ορισμένο χρηματικό ποσό ανάλογα με 

τη διάρκεια ή αυτά στα οποία μπορεί να συμβούν στη ζωή τους .  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.groupama.gr/To-gnwrizate/Leksiko 
2 www.groupama.gr 

 

http://www.groupama.gr/
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2.4 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουν μονάχα καθαρούς κινδύνους. Έτσι, προκειμένου ένας 

κίνδυνος να είναι στην πραγματικότητα καθαρός θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις (Ρόκας Ι.Κ., 2004). 

Αυτές οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους S.C. Sahoo and S.C. Das, 2008 είναι : 

Πρώτον, ο μεγάλος αριθμός περιπτώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά ή όπως αλλιώς 

λέγεται ομοιογενών περιπτώσεων. Προκειμένου ένας ασφαλιστής να έχει τη δυνατότητα να 

προβλέπει σωστά ένα ενδεχόμενο, ζημιά και να έχει ακριβείς εκτιμήσεις αυτών θα πρέπει να 

υπάρχει μεγάλος αριθμός ομοιογενών περιπτώσεων.  

Άλλη σημαντική προϋπόθεση, είναι η ζημιά να είναι τυχαία και μη εσκεμμένη. Τυχαία , με 

την έννοια ότι η ζημιά πρέπει να προέρχεται από ένα τυχαίο γεγονός . Σε κάθε άλλη περίπτωση, 

η ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να χρεώσει όλο το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στην βέβαιη 

απώλεια που έχει επέλθει συν ένα ποσό για οποιαδήποτε έξοδα. Μη εσκεμμένη, με την έννοια 

ότι εάν αποζημιώνονταν οι ασφαλισμένοι για κάθε εσκεμμένη ζημιά, ο ηθικός κίνδυνος θα 

αυξανόταν όπως στην συνέχεια και τα ασφάλιστρα, αποτέλεσμα να ασφαλίζονται όλο και 

λιγότεροι άνθρωποι καταργώντας έτσι τη δυνατότητα της πρόβλεψης των μελλοντικών ζημιών 

μέσω του αριθμού των ομοιογενών περιπτώσεων που αναφέρθηκε προηγουμένως.  

Βασική προϋπόθεση ακόμα είναι η καθορισμένη και μετρήσιμη ζημιά , που σημαίνει ότι θα 

πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως προς το χρόνο, την αιτία , έχοντας έτσι ο ασφαλιστής την 

δυνατότητα να γνωρίζει με βάσει το ασφαλιστήριο , πόσο και εάν θα πρέπει να πληρώσει. 

Στη συνέχεια,  η μη καταστροφική ζημιά. Με τον  όρο της μη καταστροφικής ζημιάς νοείται 

ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός καταστροφικών απωλειών. Αυτό 

διότι όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πρέπει να υπάρχει μεγάλος αριθμός ομοιογενών 

περιπτώσεων, εάν λοιπόν αυτές εμφανίσουν ταυτοχρόνως απώλειες δεν θα έχει νόημα η 

τακτική αυτή. Τα ασφαλιστήρια θα φτάσουν σε απαγορευτικά υψηλά επίπεδα αποτρέποντας 

έτσι στα άτομα να ασφαλιστούν. Οι ασφαλιστικές προκειμένου να αποφύγουν αυτόν τον 

κίνδυνο χρησιμοποιούν την μέθοδο της αντασφάλισης και τη διασπορά των ασφαλιστικών 

συμβολαίων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. 
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Μετρήσιμη πιθανότητα ζημιάς. Κάθε ασφαλιστής προκειμένου να μπορέσει να καθορίσει 

το ασφάλιστρο σε επίπεδο επαρκές να καλύψει τις αποζημιώσεις , τα έξοδα καθώς και να 

αφήνει ένα περιθώριο κέρδους , θα πρέπει να μπορεί να υπολογίσει με ασφάλεια και σχετική 

ακρίβεια τη σοβαρότητα και τη μέση συχνότητα των απωλειών. 

Τέλος, άλλη μια προϋπόθεση είναι το εφικτό ασφάλιστρο. Με άλλα λόγια για να είναι μια 

ασφάλιση ελκυστική και ο κόσμος να επιθυμεί να ασφαλιστεί θα πρέπει το ασφάλιστρο να 

είναι εφικτό δηλαδή να υπάρχει σχετικά μικρή πιθανότητα να επέλθει ζημιά. 
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2.5 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Βασικό στοιχείο αποτελεί ο θεσμός της ασφαλιστικής επιχείρησης , έπειτα από την κατανόηση 

των παραπάνω όρων. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τη νομική μορφή μιας τέτοιας 

εταιρείας.  

Σύμφωνα λοιπόν με το ασφαλιστικό δίκαιο που επικρατεί η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί 

να ασκηθεί μονάχα από την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως αναλαμβάνει κινδύνους τρίτων , έναντι της καταβολής ασφαλίστρου. Μέσω 

των ασφαλίστρων αυτών συλλέγει ικανά κεφάλαια με τα οποία μπορεί στο μέλλον να 

καταβάλλει τυχόν αποζημιώσεις στους ασφαλισμένους της (Helmut H. et al., 2011).  

Η συλλογή βέβαια αυτών των ποσών επιτυγχάνεται μόνο εάν η εταιρεία καταφέρει να έχει 

μεγάλη έκταση με αρκετό κέρδος μέσω της εμπιστοσύνης και της συνεχόμενης αύξησης των 

ατόμων που επιθυμούν να ασφαλιστούν. Να έχει ουσιαστικά η επιχείρηση ένα καλό υπόβαθρο 

που ο κόσμος μπορεί να το εμπιστευτεί λόγω της μακροχρόνιας επιτυχίας και των υψηλών 

κεφαλαίων της.  

Σαν αποτέλεσμα αυτού, η Ελλάδα έχει εγκρίνει ότι η ασφάλιση πρέπει να ασκείται μόνο 

από Ανώνυμες Εταιρείες, οι οποίες θα υπόκεινται και σε ειδική εποπτεία. Αυτό το έργο της 

εποπτείας το ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος (Κουσκουνά Ε. et al., 2007). 
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2.6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται 

σήμερα στην Ελλάδα καθώς και κάποιες πληροφορίες για την καθεμία, όπως αυτές 

αναφέρονται από τις ίδιες.3 

Αναλυτικά, αυτές είναι : 

1) AIG :  

Η American International Group.Inc. είναι ένας κορυφαίος διεθνής 

Ασφαλιστικός Οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1919 και είναι εισηγμένος στο 

χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και του Τόκιου. 
 

2) Allianz Ελλάδος: 

Μέλος του Allianz GROUP δραστηριοποιείται στον κλάδο της Ιδιωτικής 

Ασφάλισης και της διαχείρισης κεφαλαίων.  
 

3) ARAG :  

Είναι μια ανεξάρτητη ασφαλιστική εταιρεία Νομικής Προστασίας στην Ευρώπη 

με έδρα το Ντίσελντορφ η οποία ιδρύθηκε το 1935. Σημαντικό είναι να 

αναφερθεί ότι η ARAG είναι πρωτοπόρος και πλήρως ανταποκρινόμενη στις 

τεχνολογικές εξελίξεις και στις ανάγκες της αγοράς. Έτσι, λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν την τελευταία νομοθεσία για τα drones, που αποτελούν μία από τις 

νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις, δημιούργησε εξειδικευμένο πρόγραμμα 

Νομικής Προστασίας για τους ιδιοκτήτες αυτών, τους χειριστές αλλά και τους 

εκμεταλλευόμενους ΣμηΕΑ (drones).4 
 

4) MONDIAL ASSISTANCE :  

Ιδρύθηκε υποκατάστημα αυτής το 1997 στην Ελλάδα. Από το 2004 εξυπηρετεί 

την Κύπρο και από το 2012 την Μάλτα.  
 

5) AXA Ασφαλιστική: 

Δραστηριοποιείται στις Ασφαλίσεις ζωής, Γενικές Ασφαλίσεις και Διαχείριση 

Κεφαλαίων, με την παρουσία της σε 64 χώρες . Είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως 

                                                           
3 https://www.nextdeal.gr/asfalistikes-etaireies  
4 https://www.arag.gr/gr/#  

https://www.nextdeal.gr/asfalistikes-etaireies
https://www.arag.gr/gr/
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ασφαλιστική εταιρεία διαθέτοντας 166.000 εργαζόμενους, οι οποίοι 

εξυπηρετούν τους περίπου 107 εκατομμύρια πελάτες της.5 
 

6) BLUE AIGAION INSURANCE SOLUTIONS :  

Αποτελεί τη συνέχεια της AIGAION Ασφαλιστικής. Η αποκλειστική 

δραστηριότητα αυτής είναι η προώθηση καθώς και η διαμεσολάβηση σε 

παρεχόμενα προγράμματα, τα οποία έχουν συναφθεί από το γραφείο του ομίλου 

που βρίσκεται στο Λονδίνο .  
 

7) CNP Ασφαλιστική :   

Η ασφαλιστική αυτή είναι μία από τις πιο ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες στην 

Κύπρο . 

8) CNP Ζωής : Η CNP Ζωής στην Ελλάδα ανήκει στον όμιλο CNP CYPRUS 

INSURANCE HOLDINGS LTD. 

9) CREDIT AGRICOLE LIFE :  

Η συγκεκριμένη δραστηριοποιείται στον κλάδο των ασφαλίσεων ζωής από το 

2001 με την επωνυμία Εμπορική ζωή . Τα ασφαλιστικά προγράμματα αυτής 

διατίθενται μόνο από το δίκτυο των πρώην καταστημάτων της Εμπορικής 

Τράπεζας .  

10) DAS HELLAS :  

Η Deutscher Automobil Schutz (DAS), με έδρα το Μόναχο έγινε γρήγορα 

γνωστή για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της στον τομέα της νομικής 

προστασίας και μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο θυγατρικών 

εταιρειών σε πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. 

Εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα σε μορφή υποκαταστήματος το 1971. Από το 

1994 λειτουργεί ως Ανώτερη Εταιρεία Γενικής Προστασίας κάνοντας έτσι στην 

Ελληνική αγορά γνωστή την ασφάλιση περί Νομικής Προστασίας και είναι 

μέλος του γερμανικού ασφαλιστικού ERGO, θυγατρικής της αντασφαλιστικής 

εταιρείας, Munich RE.6 

 

                                                           
5 https://www.axa.gr/  
6 https://das.gr/     

 
 

https://www.axa.gr/
https://das.gr/
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11) ERGO HELLAS :   

Η ERGO είναι μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές σε Γερμανία και Ευρώπη. 

Εκπροσωπείται παγκοσμίως σε 30 χώρες. Αρχικά, ιδρύεται στην Γερμανία το 

1997, από την ισότιμη ένωση τριών υπαρχόντων ασφαλιστικών εταιρειών και 

μιας εταιρείας παροχής νομικής προστασίας και συμβουλών, οι οποίες 

υιοθετούν και αυτές την ισχυρή ονομασία της ERGO. Στη συνέχεια, 

επεκτείνεται στην Ελλάδα όταν μια από τις γερμανικές  εταιρείες με τις οποίες 

είχε πραγματοποιήσει την συνένωση της, έχοντας ήδη δραστηριοποίηση στην 

Ελλάδα, υιοθετεί τον διακριτικό τίτλο της μητρικής εταιρείας και προσφέρει 

ασφαλιστικά πακέτα τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. 

Τέλος, η ERGO στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τις θυγατρικές της εταιρείες 

ERGO Α.Α.Ε Ζημιών και ERGO Α.Α.Ε. Ζωής.7 
 

12) EULER HERMES HELLAS : 

Εκπροσωπεί τον όμιλο Euler Hermes στην Ελλάδα, όπου είναι ο πρώτος 

ασφαλιστής πιστώσεων παγκοσμίως .  
 

13) EUROINS EIG :  

Η  EIG ( EUROINS INSURANCE GROUP ) είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος 

ασφαλιστικός όμιλος στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Δραστηριοποιείται κυρίως στην Βουλγαρία , τη Ρουμανία , τα Σκόπια και την 

Ελλάδα .  
 

14) Eurolife ERB :  

Δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα για πάνω από 10 χρόνια με όλα τα δίκτυα 

πωλήσεων όπως καταστήματα Eurobank, καταστήματα Νέου Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου , εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Eurolife ERB Ασφαλιστικής .  
 

15) GENERALI HELLAS: 

Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1886 και προσφέρει λύσεις σε όλους 

τους τομείς ασφάλισης . Εξυπηρετεί πάνω από 279.000 πελάτες σε όλη την 

Ελλάδα .  

 

                                                           
7 https://www.ergo.com/?sc_lang=en 
 

https://www.ergo.com/?sc_lang=en
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16) GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ : 

Η Groupama Ασφαλιστική λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1928, έχοντας μια 

σημαντική παρουσία στην αγορά. O όμιλος όμως Groupama, ιδρύθηκε το 1900 

στη Γαλλία. 

17) HD INSURANCE -  HELLAS DIRECT : 

Η Hellas Direct είναι μία online ασφαλιστική εταιρεία που ξεκίνησε να 

λειτουργεί το 2012 με καινοτομίες στο χώρο της ασφάλισης αυτοκινήτων .  

18) HDI Globul SE : 

Η HDI λειτουργεί σε πάνω από 150 χώρες παγκοσμίως , προσφέροντας διεθνή 

ασφαλιστικά προγράμματα . Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 1995 και αποτελεί 

ένα από τους προτιμότερους ασφαλιστικούς συνεργάτες στο χώρο των 

βιομηχανιών και των επιχειρήσεων . 

19) INTERAMERICAN :  

Η INTERAMERICAN ιδρύθηκε το 1969 , διαθέτει πάνω από 1.000.000 πελάτες 

και ανήκει στον όμιλο ACHMEA , ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους 

ασφαλιστικούς ομίλους με έδρα την Ολλανδία .  

20) INTERASCO:  

Το 1891 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη η προκάτοχος της Interasco . Στη συνέχεια 

η επιτυχημένη της πορεία της Interasco από το 2006 και έπειτα λειτουργεί ως 

θυγατρική της Harel Insurance Investments and Financial Services .  

21) INTERLIFE Ασφαλιστική: 

Με την έδρα της να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, η INTERLIFE είναι μια 

ελληνική εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων. 

22) INTERPARTNER ASSISTANCE: 

Η INTERPARTNER ASSISTANCE δραστηριοποιείται κυρίως σε 

προγράμματα επείγουσας ιατρικής – ταξιδιωτικής και οδικής βοήθειας. Οι 

υπηρεσίες αυτής κατηγοριοποιούνται ως αυτοκίνητο , υγεία , ταξίδι , κατοικία . 

23) MetLife : 

Η ασφαλιστική αυτή δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1964, έχοντας έτσι 

εμπειρία 150 ετών στον τομέα της ασφάλισης. Η Metlife, ήταν αυτή η οποία 
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καθιέρωσε το θεσμό της ασφάλειας ζωής. Τέλος, δραστηριοποιείται και στον 

τομέα των αμοιβαίων κεφαλαίων, μέσω της Εταιρίας MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. .8 
 

24) MAPFRE ASISTENCIA :  

Διαθέτει και αυτή υποκατάστημα στην Αττική και περιλαμβάνει τα εξής δίκτυα 

επαγγελματιών. Δίκτυο ταξιδιού , δίκτυο κατοικίας δίκτυο αυτοκινήτου καθώς 

και υγείας.  
 

25) MITSUI MARINE AND FIRE INS. CO. (EUROPE) LTD 

Ο όμιλος MITSUI MARINE AND FIRE INS. CO. (EUROPE) LTD είναι ένας 

από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στον κλάδο των γενικών 

ασφαλίσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μητρική εταιρεία αυτής, είναι η Mitsui 

Sumitomo Insurance Company, Limited (MSI), η οποία έχει έδρα στην 

Ιαπωνία.9 
 

26) NN HELLAS :  

Ο Ασφαλιστικός όμιλος NN δραστηριοποιείται σε πάνω από 18 χώρες με το 

ενδιαφέρον της να επικεντρώνεται σε Ευρώπη και Ιαπωνία. Επιπλέον, έχει 

ολλανδικές ρίζες και εμπειρία πάνω από 35 χρόνια στον τομέα της ασφάλισης.  

27) NP Insurance :  

Η ασφαλιστική εταιρεία NP ξεκίνησε ως ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. και ιδρύθηκε το 

1972. Το 1995, η AGE ΚΟΣΜΟΣ πήρε την πρώτη όπου και παρέμεινε ως 

θυγατρική αυτής για 4 χρόνια . Όμως , τελικά το 1999 μεταβιβάστηκε στην 

ALLIANZ Ελλάδος. 

Το 2003 ολόκληρη η εταιρεία εξαγοράστηκε από άλλους επιχειρηματίες, οι 

οποίοι αμέσως άλλαξαν το όνομα της ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. σε NP Insurance . 

28) Prime Insurance :  

H Demco Insurance ξεκίνησε την δραστηριότητά της κατά τον Ιούλιο του 2008, 

στην Αθήνα, ως ένα ελληνικό υποκατάστημα της κυπριακής εταιρείας Demco 

Insurance LTD. Έπειτα από λίγους μήνες από την εμφάνιση της, παίρνει την 

απόφαση και εξαγοράζει το σύνολο του χαρτοφυλακίου της ελληνικής 

ασφαλιστικής εταιρείας IMPERIAL HELLAS, καθιερώνοντας έτσι το όνομά 

της στον χώρο της ασφάλισης, δραστηριοποιούμενη σχεδόν σε όλους τους 

                                                           
8 http://www.metlife.gr/el/Individual/Our-Company/index.html 
9 http://www.msi-europe.com/  

http://www.metlifemfc.gr/
http://www.metlife.gr/el/Individual/Our-Company/index.html
http://www.msi-europe.com/
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κλάδους ασφάλισης. Εν συνεχεία, το 2011, η Demco Ασφαλιστική 

συγχωνεύεται με την Prime Insurance (Interlife) στην Κύπρο, αλλάζοντας 

όνομα στην εταιρεία. 10 

Σήμερα, η Prime Insurance δραστηριοποιείται σε κάθε είδος ασφαλιστικών 

υπηρεσιών με υποκατάστημα στην Ελλάδα και έδρα στην Κύπρο. 
 

29) RSA – ROYAL – SUN ALLIANCE INSURANCE : 

Η RSA Insurance Group plc , πρώην Royal and Sun Alliance11, ιδρύθηκε το 

1996 στο Λονδίνο με τη συγχώνευση της Sun Alliance και της Royal Insurance.  

Παρέχει τα ασφαλιστικά της προϊόντα σε πάνω από 20 χώρες μέσω συνεργατών 

της, Μία από αυτές είναι και η Ελλάδα, στην οποία διαθέτει γραφεία στην 

Καλλιθέα Αττικής. 
 

30) TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED  

Η TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED είναι μία από τις 

κορυφαίες εμπορικές ασφαλιστικές εταιρείες, η οποία έχει την έδρα της στο 

Λονδίνο. Επιπλέον, η Tokio Marine Europe Insurance Limited ιδρύθηκε ως 

εταιρεία ελέγχου για όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις της Tokio Marine & 

Nichido Fire Insurance Co., Limited με δίκτυο γραφείων και αντιπροσωπειών 

σε όλη την Ευρώπη. 12 
 

31) Α.Ε.Γ.Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε. : 

Ιδρύθηκε το 1978 από πρώην ποδοσφαιριστή ονομαζόμενος Γιώργος Σιδέρης . 

Κατέχει 35 χρόνια σταθερής οικονομικά εταιρείας στο χώρο των ασφαλίσεων .  
 

32) ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ: 

Ιδρύθηκε το 1973 στην Ελλάδα από τον Παναγιώτη Μινέττας . Η συγκεκριμένη 

εταιρεία διατηρεί γραφεία στην Αθήνα , το Ηράκλειο Κρήτης καθώς και τη 

Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, απασχολεί πάνω από 160 εργαζομένους . 

 

 

 
 

                                                           
10 http://www.primeins.gr/i-etairia/istoriko-orama 
11 https://en.wikipedia.org/wiki/RSA_Insurance_Group  
12 http://www.tokiomarinekiln.com/news-views/news-releases/tokio-marine-europe-insurance-ltd-hires-john-
gibson-as-senior-marine-underwriter/  

http://www.primeins.gr/i-etairia/istoriko-orama
https://en.wikipedia.org/wiki/RSA_Insurance_Group
http://www.tokiomarinekiln.com/news-views/news-releases/tokio-marine-europe-insurance-ltd-hires-john-gibson-as-senior-marine-underwriter/
http://www.tokiomarinekiln.com/news-views/news-releases/tokio-marine-europe-insurance-ltd-hires-john-gibson-as-senior-marine-underwriter/
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33) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α : 

Η Ατλαντική Ένωση συνεργάζεται διεθνώς σε επίπεδο μετοχών και 

αντασφαλιστικών . Το 2016 κατάφερε να είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία 

σε φερεγγυότητα στην Ελλάδα .  

 

34) ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. :  

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. είναι επίσης μια ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με 

μεγάλο εύρος ασφαλιστικών προϊόντων. Ιδρύθηκε το 1977 από το  

Ασφαλιστικό Συγκρότημα ΓΕΝΚΑ13. Εν συνεχεία , το 2011 μέσω της 

αναβάθμισης του συστήματος που χρησιμοποιούσε για την μηχανογράφηση 

δημιουργεί μια on line πλατφόρμα ώστε οι συνεργάτες της να έχουν άμεση 

πρόσβαση σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια οποτεδήποτε χρειαστεί. Τέλος, 

σημαντικός σταθμός στην ιστορία της ήταν κατά το έτος 2012 όπου κατάφερε 

με την επέκταση της σε ολόκληρη τη χώρα να καταγράψει τα καλύτερα 

οικονομικά της στοιχεία.  

 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ : 

Η Εθνική Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1891 με βασικό μέτοχο την Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος και συμμετοχή και άλλων πιο μικρών εταιρειών. Στην 

Ελλάδα αποτελεί την αρχαιότερη ασφαλιστική εταιρεία με συνεχή λειτουργία 

για πάνω από 120 έτη. Η Εθνική Ασφαλιστική σήμερα ανήκει κατά 100% στην 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και αποτελεί έναν από τους πιο μεγάλους και 

ισχυρούς ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 14 
 

35) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ :  

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ από την πρώτη μέρα λειτουργίας της είναι μια 100% 

ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους της 

ασφάλισης τόσο για ιδιώτες όσο για επιχειρήσεις. Σήμερα, έχει αναπτύξει ένα 

δίκτυο πωλήσεων εξαιρετικά εκτεταμένο, απαριθμώντας 5400 εκπαιδευμένους 

συνεργάτες, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές αλλά και με υπηρεσίες 

ηλεκτρονικά, προκειμένου να είναι πάντα κοντά στον πελάτη της.15 
 

                                                           
13 Η εταιρία ΓΕΝΚΑ, που πλέον μετρά 57 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής αντιπροσωπεύει και την Αγγλική 
The State Assurance Company Ltd.  
14 https://www.ethniki-asfalistiki.gr/default2.aspx?Page=company  
15 https://www.europaikipisti.gr/gr/europisti-asfalistikh  

https://www.ethniki-asfalistiki.gr/default2.aspx?Page=company
https://www.europaikipisti.gr/gr/europisti-asfalistikh
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36) ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  

Η ασφαλιστική αυτή  εταιρεία ιδρύθηκε από ένα ασφαλιστικό όμιλο της 

Μεγάλης Βρετανίας το 1985 . Έπειτα από αρκετά όμως χρόνια το 1993 , όπως 

αναφέρεται στην ιστορία της εταιρείας εξαγοράστηκε από το Νικόλαο 

Μακρόπουλο , πρόεδρο και CEO αυτής .  

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το 1998 , εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο 

αυτή , η Εθνική Ασφαλιστική .  
 

37) ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 

Η εταιρεία γενικών ασφαλίσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δημιουργήθηκε το 1978 . 

Αποτελεί μια σημαντική ασφαλιστική που κινείται σταθερά κυρίως στη Βόρεια 

Ελλάδα και κατέχει θέση μέσα στις τρείς καλύτερες Ασφαλιστικές γενικών 

κλάδων στη χώρα . 

 

38) ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ ( ΥΠΟΚ. EUROLIFE LIMITED). 

H Eurolife Κύπρου, ιδρύθηκε το 1989 από την Manufactures Life του Καναδά 

σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου, με στόχο να γίνει η νούμερο ένα 

ασφαλιστική εταιρεία στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής.16 Στη συνέχεια, το 1994, 

εξαγόρασε το μερίδιο από την εταιρεία του Καναδά καταφέρνοντας έτσι να γίνει 

πλήρης μέλος του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου και να αναπτύξει το 

bancanssurance. Τέλος, το 2016, προσπαθώντας να αποδείξει ότι είναι κοντά 

στον πελάτη, δημιούργησε μια νέα υπηρεσία ονομαζόμενη myeurolife, 

εστιάζοντας με αυτό τον τρόπο τις ενέργειες της στο χώρο πρόληψης των 

πελατών της. 
 

39) ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ : 

Η ΟΡΙΖΩΝ είναι ελληνική ασφαλιστική η οποία ξεκίνησε την δραστηριότητά 

της στο χώρο των ασφαλίσεων το 1964, με σκοπό την κάλυψη κυρίως 

εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων στην αγορά. Αρχικά, το 1970 εισέρχεται 

στο μετοχικό κεφάλαιο της Royal Sun Alliance Insurance, μιας εταιρείας 

αγγλικών συμφερόντων, με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές δυνάμεις 

παγκοσμίως. Το 2002, έχοντας ως εχέγγυο το συνδυασμό κεφαλαιακής 

                                                           
16 http://www.eurolife.com.cy/eurolifecy/profile/ 
 

http://www.eurolife.com.cy/eurolifecy/profile/
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επάρκειας και κερδοφορίας, αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της 

και συνεργαστεί με την Τράπεζα Πειραιώς στρατηγικά στα πλαίσια του 

Bankassurance. Τέλος, το 2014, προχώρησε σε μια διαδικασία 

επανασχεδιασμού των προγραμμάτων της στον κλάδο Ζωής αλλά και υγείας, 

προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο, να δώσει απάντηση στις ελλείψεις του 

δημόσιου συστήματος στους τομείς αυτούς.17
 

 

 

40) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ :  

Δημιουργήθηκε το 1979 από αγρότες όταν είδαν ότι οι κοινές ασφαλιστικές 

εταιρείες δεν κάλυπταν επαρκώς τις ανάγκες αυτών. Έτσι,  ο στόχος της ίδρυσης 

αυτής της εταιρείας ήταν η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα 

κάλυπτε ατομικά τις ανάγκες του κάθε αγρότη. Το συγκεκριμένο εμπορικό 

δίκτυο της συνεταιριστικής εταιρείας υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό 

εξουσιοδοτημένων ασφαλιστικών συμβούλων, από ασφαλιστικούς πράκτορες 

καθώς και διαμεσολαβητές, με πιο έντονη την δραστηριότητα των 

συνεταιριστικών ενώσεων.18 
 

41) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ :  

Η Υδρόγειος είναι μια ακόμα ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, που βρίσκεται 

στο χώρο των γενικών ασφαλίσεων από το 1973, λειτουργώντας ένα ευρύ 

δίκτυο υποκαταστημάτων και γραφείων στις  μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας 

Επιπλέον, πριν από περίπου δέκα χρόνια, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται και 

στην Κύπρο, έχοντας και εκεί αναπτύξει ένα ικανοποιητικό δίκτυο 

καταστημάτων.19 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 https://www.orizonins.gr/el/etairia/istoria/  
18 https://www.syneteristiki.gr/el/normal/home/ 
19 https://www.ydrogios.gr/web/ 

 

https://www.orizonins.gr/el/etairia/istoria/
https://www.syneteristiki.gr/el/normal/home/
https://www.ydrogios.gr/web/
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Έχουμε στη συνέχεια ένα πινακάκι όπου αναγράφονται οι δέκα καλύτερες σε παραγωγή 

ασφαλιστικές εταιρείες ,σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν κατά το έτος 2016. 

 

 

Πίνακας 2.1 

Οι 10 πιο παραγωγικές ασφαλιστικές εταιρείες το έτος 2016 

 

 

Πηγή :https://www.nextdeal.gr 

 

 

Παρακάτω, επισυνάπτεται άλλο ένα διάγραμμα που δείχνει το πλήθος των ασφαλιστικών 

εταιρειών στην Ελλάδα μέχρι και το 2016, όπως αυτό παρουσιάζεται στην Ένωση 

Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. 
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Πηγή: http://www1.eaee.gr 

Διάγραμμα 2.1 

Πλήθος των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα κατά τα έτη 2007-2016 

 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 

ολοένα και μειώνονται. Το 2007 υπήρχαν 86 εταιρίες ενώ το 2016 μόνο 57 και το έτος σήμερα 

2018 ,αναφέρονται από την Ένωση μόλις 42 ονόματα βασικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 

όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

 

 

 

 

http://www1.eaee.gr/
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2.7 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Solvency II 

Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ο όρος φερεγγυότητα II 

αναφέρεται σε ένα Ευρωπαϊκό Θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη χρηματοοικονομική 

λειτουργία των ασφαλιστικών καθώς και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων από 1/1/2016. 

Στόχος αυτής είναι να δυναμώσει την προστασία που προσφέρεται στους ασφαλιζόμενους, 

έχοντας θέσει κάποιες ποιοτικές καθώς και ποσοτικές απαιτήσεις που επιβλέπουν στην 

ενίσχυση των κεφαλαίων της ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και της θωράκισης της, όχι μόνο 

προς τους ασφαλιστικούς κινδύνους , αλλά ως προς οποιοδήποτε κίνδυνο μπορεί να εκτεθεί.  

Πριν τη θέσπιση της οδηγίας αυτής χρησιμοποιούνταν ένα απλό μαθηματικό μοντέλο για 

τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, χωρίς να υπάρχει πλήρης έλεγχος για κάθε 

είδος κινδύνου που μπορεί να προκύψει στην ασφαλιστική εταιρεία. Αυτή η απλότητα της 

Φερεγγυότητας Ⅰ όπως ονομαζόταν είχε δημιουργήσει αρκετά μεγάλο πρόβλημα ανεπάρκειας 

σωστών αποτελεσμάτων για τις διάφορες διενέργειες κεφαλαίων, με αποτέλεσμα το 2003 να 

πτωχεύσουν πολλές ασφαλιστικές εταιρείες.20 

Βεβαίως, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Solvency II δεν είναι απλά μια νομοθεσία και 

αυτό γιατί δημιουργεί νέες απαιτήσεις και επηρεάζει όλα τα μέλη, στελέχη της ασφαλιστικής 

επιχείρησης αφού αλλάζει τον σύνηθες τρόπο λειτουργίας της. Λαμβάνει όμως υπόψιν το 

μέγεθος, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών μιας επιχείρησης επιτρέποντας 

κεφαλαιακές ελαφρύνσεις και μικρότερες απαιτήσεις αν αναφέρεται σε μια μικρή τοπική 

επιχείρηση και όχι σε μια πολυεθνική εταιρεία (O’Donovan Gabrielle, 2014). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 www.eaee.gr  

http://www.eaee.gr/
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2.7.1 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Solvency II  

Η οδηγία Solvency II βασίζεται για τον υπολογισμό της στο σύστημα των τριών πυλώνων, που 

αναλύονται σε αυτή την ενότητα και οι οποίοι αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Έτσι, στον πρώτο 

πυλώνα αποτυπώνονται οι οικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς 

και όλοι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν. Στο δεύτερο πυλώνα αποτυπώνονται όλες οι 

ποιοτικές απαιτήσεις, όπως είναι οι προδιαγραφές διακυβέρνησης προκειμένου να εγγυείται 

στην ασφαλιστική εταιρεία τη σωστή αλλά και συνετή διαχείρισή της και τέλος, στον τρίτο 

πυλώνα εμπεριέχονται οι δημοσιοποιήσεις των οικονομικών αλλά και ποιοτικών στοιχείων 

προς την εποπτική τους αρχή και τους καταναλωτές της21, όπως καταδεικνύει το κάτωθεν  

διάγραμμα. 

Πίνακας 2.7.1 

Οι τρείς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Solvency Ⅱ  

 

Πηγή: https://underwriter.gr 

 

 

                                                           
21 www.accountancygreece.gr/solvency    

https://underwriter.gr/
http://www.accountancygreece.gr/solvency


23 
 

2.7.1.1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ SOLVENCY II 

Στον πρώτο πυλώνα της οδηγίας Solvency II υπάρχουν οι ποσοτικές απαιτήσεις φερεγγυότητας 

όπου αναφέρονται στην αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού , στον 

υπολογισμό του ελαχίστου κεφαλαίου φερεγγυότητας (MCR) και του κεφαλαίου 

φερεγγυότητας (SCR) τον υπολογισμό τεχνικών προβλέψεων , τις επενδύσεις στα περιουσιακά 

στοιχεία κλπ.  

Μια επιχείρηση προκειμένου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις και 

γενικότερα για να επιβιώσει διαθέτει ένα οικονομικό κεφάλαιο ή αλλιώς κεφάλαιο κινδύνου. 

Το ποσό αυτού καθορίζεται από την ίδια την επιχείρηση ή τους μετόχους της μέσω ενός μέτρου 

που ονομάζεται Αξία σε κίνδυνο (Value – at – Risk , VaR) . Παράμετροι αυτής της μεταβλητής 

είναι η χρονική περίοδος διακράτησης του κινδύνου και το επίπεδο εμπιστοσύνης (Janssen J. 

And Raimondo M., 2013). 

Το οικονομικό αυτό κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια επιχείρηση αφού 

προστατεύει τους καταναλωτές μέσω του καθορισμού ενός ασφαλούς επιπέδου κεφαλαίου και 

επιτρέπει στην επιχείρηση να έχει μια καλύτερη εικόνα για μελλοντικές στρατηγικές αποφάσεις 

προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη της χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά αυτό το οικονομικό 

κεφάλαιο που διαθέτει αφήνοντας περιθώριο για τυχόν ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου από 

ότι είχε υπολογίσει. Η διαφορά λοιπόν , με την εφαρμογή του Solvency II είναι ότι απαιτείται 

ο υπολογισμός δύο ειδών οικονομικού κεφαλαίου και όχι απλά ότι αναφέρθηκε παραπάνω 

(Andenas M. et al., 2017).    

Τα δυο αυτά κεφάλαια έχουν ως στόχο διαφορετικά στοιχεία. Αυτά είναι η Ελαχίστη 

Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) και η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR – Solvency 

Capital Requirement ), που είναι το ποσοστό κεφαλαίου που επιθυμεί να έχει μια ασφαλιστική 

εταιρεία προκειμένου να μην έχει τον κίνδυνο να χρεοκοπήσει. Έτσι λοιπόν, ο συγκεκριμένος 

δείκτης λαμβάνει υπόψη τους ποσοτικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται. 

Ο δείκτης (MCR) Ελαχίστη Κεφαλαιακή Απαίτηση είναι το κεφάλαιο κατά του οποίου η 

ασφαλιστική αναγκαστικά οδηγείται σε παρέμβαση του επόπτη και ίσως και σε ανάκληση της 

άδειας της και εκφράζεται ως το 25% - 45% της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας. Το 

κατώτερο όριο το οποίο μπορεί να φτάσει μια επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 129 είναι 
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2.500.000€ για ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζημιών 3.700.000€ για ζωής και τέλος για τις 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ορίζεται στις 3.600.000€. 22 

Άλλο στοιχείο το οποίο ανήκει στον πρώτο πυλώνα όπως αναφέρθηκε στην αρχή του 

κεφαλαίου είναι οι τεχνικές προβλέψεις. Η οδηγία  Solvency II απαιτεί η ασφαλιστική 

επιχείρηση να έχει προβλέψει το ποσό το οποίο θα πρέπει να πληρώσει εάν αποφάσιζε να 

μεταφέρει σε κάποια άλλη επιχείρηση το χαρτοφυλάκιο της. Η βέλτιστή εκτίμηση αυτής της 

τεχνικής πρόβλεψης αποτελείται από το μέσο όρο των σεναρίων που έχουν προβλεφθεί και 

σταθμιστεί με τις αντίστοιχες πιθανότητες που έχουν να πραγματοποιηθούν (Marcelo G. C., 

2009). 

Τα σενάρια αυτά μπορεί να βασίζονται στην αβεβαιότητα που υπάρχει για τον χρόνο, το ύψος 

της αποζημίωσης την συμπεριφορά που μπορεί να έχουν οι ασφαλιζόμενοι καθώς ακόμα και 

τη μη σίγουρη κατάσταση οικονομικών που έχει η επιχείρηση την στιγμή που θα επέλθει ο 

κίνδυνος η όποιο ζημιογόνο ενδεχόμενο.  

Επιπλέον, στον πυλώνα αυτό σύμφωνα με την οδηγία ανήκουν και τα επιλέξιμα ίδια 

κεφάλαια τα οποία χωρίζονται σε βασικά ίδια κεφάλαια και σε συμπληρωματικά. Τα ίδια 

κεφάλαια με τη σειρά τους ανάλογα με το τι σκοπό εξυπηρετούν και την ποιότητα τους 

διακρίνονται σε κεφάλαια πρώτης κατηγορίας , δεύτερης και τρίτης. Ως κεφάλαια πρώτης 

κατηγορίας (tier 1) χαρακτηρίζονται αυτά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν 

πλήρως τυχόν ζημιογόνα ενδεχόμενα και η ασφαλιστική επιχείρηση να συνεχίσει χωρίς κανένα 

πρόβλημα τη λειτουργία και τις εργασίες της. Επιπροσθέτως , θα πρέπει να ξεπερνούν το ένα 

τρίτο των συνολικών ιδίων κεφαλαίων και να καλύπτουν το 50% του SCR και το 80% του 

MCR .Σε αντίθεση με τα κεφάλαια (tier 1) , τα δεύτερης  (tier 2) και τρίτης κατηγορίας (tier 3) 

θα πρέπει να συνεισφέρουν σε περίπτωση που υπάρξει το φαινόμενο της αφερεγγυότητας.  

Τέλος, η οδηγία Solvency II έχει εισάγει στις ασφαλιστικές εταιρείες το σύμφωνο με το 

άρθρο 132 της οδηγίας 2009/138 εκ., την αρχή του Συνετού επενδυτή. Αυτό σημαίνει ότι οι 

ασφαλιστικές καθώς και αντασφαλιστικές, δύναται να επενδύουν μόνο σε περιουσιακά 

στοιχεία και μέσα , στα οποία θα μπορούν να παρακολουθήσουν, αναγνωρίσουν και ελέγξουν 

τυχόν κινδύνους. Με άλλα λόγια, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, αποθεμάτων θα 

πρέπει να επενδύονται με κατάλληλο τρόπο ως προς τη φύση και το χρόνο της ασφαλιστικής 

εταιρείας.  

                                                           
22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/467 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2015. 
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2.7.1.2 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ  

Στον 2ο πυλώνα της οδηγίας Solvency II ανήκουν οι ποιοτικές απαιτήσεις, όπως είναι η 

Εταιρική Διακυβέρνηση, ORSA (κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης ιδίων κινδύνων και 

φερεγγυότητας) και η Εποπτική Διαδικασία (Doff R., 2011). 

 Το Σύστημα Εταιρικής  Διακυβέρνησης αποτελείται από τέσσερις βασικές λειτουργίες, 

τη διαχείριση κινδύνων, την κανονιστική συμμόρφωση, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

ή αλλιώς την εσωτερική επιθεώρηση και την αναλογιστική λειτουργία. 

 

 Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει , να 

προβλέψει , να αναγνωρίσει καθώς και να αξιολογήσει τυχόν κινδύνους που 

υπάρχουν στην επιχείρηση ή που μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον. Την 

διαδικασία αυτή που πραγματοποιεί την αναφέρει στη συνέχεια στα αρμόδια 

διοικητικά στελέχη της επιχείρησης που έχουν ως αρμοδιότητα την στρατηγική 

που αφορά τη διαχείριση των διαφόρων κινδύνων . 

Στις αναφορές αυτές υπάρχει η σχέση του κινδύνου με το business plan της 

εταιρείας καθώς και τυχόν συγχωνεύσεις ή εξαγορές με υψηλές επενδύσεις ή 

νέα προϊόντα.  

 Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης συνδέεται με το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου και διασφαλίζει τη συνεχής σωστή λειτουργία και συμμόρφωση της 

επιχείρησης στο νομοθετικό πλαίσιο . Έτσι πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς 

τις τυχόν αλλαγές στο κανονιστικό περιβάλλον καθώς και να ελέγχει τις 

επιπτώσεις αυτών στην δραστηριότητα της επιχείρησης.  

 Η Εσωτερική Επιθεώρηση αφορά τη σωστή λειτουργία ενός εσωτερικού 

αποτελεσματικού ελέγχου που πραγματοποιείται σε όλες τις λογιστικές αλλά 

και διοικητικές διαδικασίες και σε όλα τα επίπεδα που διαθέτει η εταιρεία.  

 Τέλος, η Αναλογιστική Λειτουργία έχει ως βασική αρμοδιότητα τον συντονισμό 

και υπολογισμό όλων των Τεχνικών προβλέψεων , καθώς και την αξιολόγηση 

της καταλληλόλητας της μεθοδολογίας , της επάρκειας και της ποσότητας των 

δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό αυτών. Παράλληλα 

όμως είναι και υπεύθυνη και για τη διαμόρφωση ασφαλίστρου των 

προωθημένων προϊόντων. 
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 Στη συνέχεια , με ότι αφορά την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας (OWN 

RISK AND SOLVENCYASSESSMENT, ORSA), σύμφωνα με το άρθρο 45 των 

ποιοτικών απαιτήσεων, κάθε ασφαλιστική αλλά και αντασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει 

να διενεργεί την αξιολόγηση των ίδιων κινδύνων αλλά και της φερεγγυότητας, ως ένα 

μέρος του εσωτερικού ελέγχου που πραγματοποιείται. Αποτελεί τη διαδικασία μέσω 

της οποίας η επιχείρηση καταλήγει στα συνολικά ίδια κεφάλαια που χρειάζεται 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες φερεγγυότητάς της. Αυτό προκύπτει μέσω 

της διαχείρισης και διεργασίας όλων των βραχυπρόθεσμων καθώς και 

μακροπρόθεσμων κινδύνων που αντιμετωπίζει ή θα αντιμετωπίσει στο μέλλον η 

εταιρεία (Ozdemir B., 2015). 

Το ORSA επίσης είναι μια συνεχής διαδικασία με πολλά εισερχόμενα αλλά και 

εξερχόμενα δεδομένα, έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρείται τακτικά και να εγκρίνεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Σημαντικό ακόμα ,  είναι το γεγονός ότι περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους που μπορεί 

να έχουν αρνητικά αποτελέσματα στη συνέπεια της τακτοποίησης των υποχρεώσεων 

που πηγάζουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και ότι ενισχύει σημαντικά την 

Διοίκηση όταν θέλει να λάβει αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική της επιχείρησης .  

 Τέλος, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, στον δεύτερο πυλώνα των 

ποιοτικών απαιτήσεων ανήκουν και οι εποπτικές απαιτήσεις.  

Κυρίως σκοπός της εποπτείας είναι η προστασία του καταναλωτή . Οι διεργασίες που 

κάνει γι’ αυτό είναι να πραγματοποιεί σωστή εποπτεία εντός και εκτός της εταιρείας, 

να ελέγχει εάν οι απαιτήσεις είναι ανάλογες με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των 

κινδύνων , όπως αναφέρθηκε στην αρχή της αναλογικότητας προηγουμένως και να 

διασφαλίζει την πλήρης διαφάνεια της επιχείρησης (Van Hulle K., 2018). 
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2.7.1.3 ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ  

Στον τρίτο και τελευταίο πυλώνα της Solvency Ⅱ, ανήκει η διαφάνεια εντός της ασφαλιστικής 

αγοράς, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημοσιοποίησης απαραίτητων στοιχείων από 

την εποπτική αρχή. Αυτό αναφέρεται στα άρθρα 51-56 της οδηγίας. 

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 51 της οδηγίας υπάρχει Έκθεση Χρηματοοικονομικής 

Κατάστασης καθώς και φερεγγυότητας που οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να 

δημοσιοποιούν προκειμένου να τηρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας που προβλέπονται. Σε αυτά 

μπορεί να περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης ,η περιγραφή των στοιχείων 

του ενεργητικού και των τεχνικών προβλέψεων και άλλα. 

Στο άρθρο 52, τονίζεται ότι η εποπτική αρχή είναι υποχρεωμένη να παρέχει στην Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) όλες 

τις απαραίτητες γι’ αυτήν  πληροφορίες-απαιτήσεις, οι οποίες έχουν σχέση με τη μέση 

πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση ανά εταιρεία αλλά και με την κατανομή των πρόσθετων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν. 

Η ΕΟΙΡΑ με τη σειρά της παρέχει τα αποτελέσματα των πληροφοριών που δέχτηκε στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι μέσα στα 

παραπάνω άρθρα 51-56,που αποτελούν τον τρίτο πυλώνα, οι εποπτικές αρχές δίνουν το 

δικαίωμα στις ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να κρατούν ως απόρρητο και να μην 

δημοσιεύουν στοιχεία τα οποία μπορεί να μειώσουν ή γενικότερα να επηρεάσουν την 

ανταγωνιστικότητα τους. 
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2.7.2 ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Τα ποσοστά φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, δείχνουν να είναι 

ικανοποιητικά παρόλο της δυσκολίας και του κινδύνου που υπάρχει με την εισαγωγή μιας νέας 

νομοθεσίας σε κάθε επιχείρηση. 

Παρακάτω, παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας όλων των ασφαλιστικών εταιρειών 

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και που προαναφέρθηκαν, με το βασικό περιθώριο 

φερεγγυότητας της καθεμιάς, προκειμένου να υπάρχει μια γενική εικόνα της φερεγγυότητας 

των ασφαλιστικών εταιρειών στην χώρα μας.  

 

Πίνακας 2.7.2  

Περιθώριο Φερεγγυότητας Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά το έτος 2016 

 

Πηγή: www.nextdeal.gr 

 

 

http://www.nextdeal.gr/


29 
 

Σαν κριτήριο, έχει τεθεί το ποσοστό του δείκτη φερεγγυότητας να είναι πάνω από 100%. 

Εάν οι επιχειρήσεις έχουν δείκτη μικρότερο αυτού, θα πρέπει να προβούν σε κάποιο ειδικό 

πρόγραμμα ενίσχυσης των κεφαλαίων τους ή ακόμα και να πραγματοποιήσουν αύξηση του 

μετοχικού τους κεφαλαίου. Αντιθέτως, αν ο δείκτης τους είναι πάνω από 100%, μπορούν να 

θεωρηθούν φερέγγυες.  

Από τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι καμία από τις ασφαλιστικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δεν έχει δείκτη μικρότερο του 100%, έτσι προκύπτει ότι η 

ασφαλιστική αγορά της χώρας είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένη.23 Για παράδειγμα, η ERGO 

Ζημιών έχει  δείκτη φερεγγυότητας ίσο με 143,30%, η Εθνική Ασφαλιστική 169,50%, ενώ 

άλλες με χαμηλότερο δείκτη είναι η Allianz, η Υδρόγειο με 117,60% και τα λοιπά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 www.nextdeal.gr   

 

http://www.nextdeal.gr/
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2.8 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, αναφέρθηκαν κάποιες σημαντικές έννοιες των ασφαλιστικών εταιρειών 

που θα χρειαστούν στα παρακάτω κεφάλαια, προκειμένου ο αναγνώστης να είναι σε θέση να 

κατανοήσει τους όρους που χρησιμοποιούνται στην έρευνα και γενικότερα τη λειτουργία μιας 

τέτοιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, καταγράφηκαν οι ασφαλιστικές εταιρείες που εδρεύουν 

στην Ελλάδα, καθώς και πως αυτές μειώθηκαν από το έτος 2007 μέχρι σήμερα, λόγω του 

έντονου ανταγωνισμού, της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας πολλών να ανταπεξέλθουν 

στις δυσμενείς αυτές συνθήκες που επικρατούν. Πολλές από αυτές έκλεισαν λόγω ανεπάρκειας 

συνεχούς εσωτερικού ελέγχου, εντόπισης προβλημάτων και κατά συνέπεια μη ικανότητας να 

διορθώσουν και να αποφύγουν τυχόν κινδύνους την τελευταία στιγμή. 

Τέλος, από το 2016 και έπειτα άρχισε να ισχύει ένα νέο εποπτικό πλαίσιο για τον 

ασφαλιστικό τομέα, καταργώντας το λεγόμενο Solvency Ⅰ που ίσχυε για 45 πλέον χρόνια, 

χρησιμοποιώντας ένα απλό αριθμητικό μοντέλο για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων, μη συνυπολογίζοντας όλους τους κινδύνους που αναλάμβανε η επιχείρηση να 

διαχειριστεί και βάζοντας την έτσι σε μεγάλο κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή οδηγία της 

Φερεγγυότητας Ⅱ έχει ως στόχο την ενίσχυση των κεφαλαιακών βάσεων των ασφαλιστικών 

εταιρειών καθώς και την προστασία τους από κάθε είδους επερχόμενο κίνδυνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση έχουν να ασχοληθούν με πολλές αποφάσεις που ίσως 

χρειαστεί να πάρουν, καθώς και να βρουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να 

επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. Ειδικότερα, να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν 

εκείνη τη στρατηγική που είναι ικανή να αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με το 

μεγαλύτερο δυνατόν κέρδος. 

Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύεται το πως οι αποφάσεις τελικά που προαναφέρθηκαν 

προκειμένου η επιχείρηση να αναπτυχθεί σε μέγεθος μεριδίου αγοράς αλλά και κεφαλαίου 

συνδέονται με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές των επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα, 

καταγράφεται η έννοια και οι κατηγορίες των συγχωνεύσεων και εξαγορών, τα κίνητρα αυτών, 

η διαδικασία, οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν με την εφαρμογή τους καθώς και η 

συμπεριφορά και προσέγγιση των εργαζομένων που βιώνουν την αλλαγή αυτή της εταιρείας 

που τυχόν ανήκουν. 

Τέλος, μέσω του προηγούμενου κεφαλαίου ερμηνεύεται πως η ασφαλιστική εταιρεία έπειτα 

από την εφαρμογή της απαιτητικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας Solvency Ⅱ, μπορεί να οδηγηθεί σε 

συγχώνευση ή εξαγορά λόγω του ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα αποθεματικά που χρειάζεται 

ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να επιβιώσει ως αυτόνομη επιχείρηση.  
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3.2 ΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 

 

Η συγχώνευση ή η εξαγορά των επιχειρήσεων αποτελεί μια μορφή συγκέντρωσης εταιρειών 

όπου ένα ή περισσότερα άτομα κατέχουν και ελέγχουν ήδη μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, 

αναλαμβάνουν τον έλεγχο και άλλων λόγω απόκτησης τους. Ουσιαστικά, οι δεύτερες παύουν 

να λειτουργούν ως αυτοτελή κομμάτια και διαχειρίζονται από τις πρώτες που την εξαγόρασαν 

ή που συγχωνεύτηκαν με αυτήν. 

Με άλλα λόγια, προκειμένου να αντιληφθεί καλύτερα κάποιος το παραπάνω ζήτημα, είναι 

σημαντικό να αναφερθούν οι ορισμοί αυτών των εννοιών. 

Με τον όρο συγχώνευση (merger), περιγράφεται η συναλλαγή με την οποία δύο ή 

περισσότερες οικονομικές μονάδες λύονται χωρίς να  ακολουθεί η εκκαθάρισή τους και 

ταυτοχρόνως μεταβιβάζουν τη συνολική περιουσία τους έναντι ανταλλάγματος σε άλλη, η 

οποία είτε προϋπήρχε είτε δημιουργείται για αυτό το σκοπό. Το αντάλλαγμα το οποίο 

αναφέρεται, αποτελείται από μερίδια συμμετοχής της εταιρείας στην οποία μεταβιβάστηκε η 

περιουσία των εταιρειών που λύθηκαν και δίδεται σε όσους συμμετείχαν προηγουμένως στις 

επιχειρήσεις που σταμάτησαν να υπάρχουν. (Παπαδάκης Β.Μ. ,1999) 

Αντιθέτως, με τον όρο εξαγορά (acquitition), η επιχείρηση αυξάνει το μέγεθος της 

απορροφώντας μία άλλη επιχείρηση που ονομάζεται επιχείρηση-στόχος. Γίνεται δηλαδή 

μεταβίβαση του συνόλου ή πλειοψηφικού κομματιού της ιδιοκτησίας μιας εξαγοραζόμενης 

εταιρείας σε μία άλλη εξαγοράζουσα καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα. (Φαφαλιού, 2016)   

 

 

3.2.1 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τις οριζόντιες 

συγχωνεύσεις, τις κάθετες καθώς και τις ασύνδετες. Σύμφωνα με τους Μανώλης Ξανθάκης και 

Χρήστος Αλεξάκης (2007, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων), οι συγχωνεύσεις 

ονομάζονται οριζόντιες (horizontal mergers) όταν οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται πάνω 

στον ίδιο κλάδο ή παράγουν παρόμοιο αγαθό. Το είδος αυτής έχει ως στόχο την αύξηση της 

μονοπωλιακής δύναμης της αγοράς καθώς και την δημιουργία εμποδίων εισόδου  σε άλλες 

εταιρείες στον κλάδο τον οποίο ανήκει, προκειμένου να προσεγγίσουν την μονοπωλιακή  

πολιτική. 
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Έπειτα, οι κάθετες συγχωνεύσεις (vertical merger) αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί 

να παράγουν το ίδιο προϊόν αλλά σε διαφορετικά τμήματα παραγωγής. Έτσι, η εταιρεία που 

προκύπτει γίνεται κύρια με βάση την εξαγορά της εταιρείας που διαθέτει την πρώτη ύλη και 

έχει στη διάθεση της ολόκληρο το φάσμα παραγωγής του προϊόντος.  

Τέλος, η τρίτη μορφή συγχωνεύσεων είναι οι ασύνδετες, οι οποίες με τη σειρά τους 

διακρίνονται σε διαγώνιες και συμπληρωματικές. Στις συμπληρωματικές συγχωνεύσεις οι 

εταιρείες δεν έχουν κάποια παραγωγική αλληλεξάρτηση, ούτε κάποια ομοιότητα στα προϊόντα 

ή τις υπηρεσίες τους, απλά η δραστηριότητα της μιας συμπληρώνει την άλλη. Παράδειγμα 

κατανόησης αυτού που αναφέρεται στη βιβλιογραφία αποτελεί μια ξενοδοχειακή μονάδα, η 

οποία προσφέρει στους τουρίστες που διανέμουν σε αυτό, τη μεταφορά τους με συγκοινωνίες 

προς διαφόρους προορισμούς (Snow B., 2011).  Αντιθέτως, στις διαγώνιες συγχωνεύσεις δεν 

υπάρχει καμία αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων, τα ενδιαφέροντά τους διαφέρουν εντελώς 

και αποσκοπούν σε συγκεκριμένους στόχους. Έτσι λοιπόν, ανάλογα τον σκοπό για τον οποίο 

συνενώνονται διακρίνονται σε δύο κατηγορίες τις επεκτατικές διαγώνιες της αγοράς 

(conglomerate market extension) που ως στόχο έχουν να επεκτείνουν τη δράση τους στην 

αγορά και τις επεκτατικές διαγώνιες του προϊόντος (conglomerate product extension). Αυτές, 

προκύπτουν από τις εταιρείες που με την συγχώνευση τους προσπαθούν ή να κάνουν επέκταση 

του προϊόντος που παράγουν ή ακόμα και να το αλλάξουν εντελώς, ως αποτέλεσμα να 

συνεχίσουν αμείωτα την επιρροή τους στην αγορά την οποία δραστηριοποιούνται (Whitaker, 

S.C., 2012). 

 

 

3.2.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Οι εξαγορές των επιχειρήσεων διακρίνονται σε  τέσσερις κατηγορίες : 

 Εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, εξαγοράζει μια άλλη εισηγμένη 

 Μια μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο, εξαγοράζει μια εισηγμένη 

 Μη εισηγμένη, εξαγοράζει μια επίσης μη εισηγμένη επιχείρηση στο χρηματιστήριο 

 και τέλος, μια εταιρεία εισηγμένη, εξαγοράζει μια εισηγμένη. 

 

Οι εξαγορές επιχειρήσεων γενικά ακολουθούν δύο διαδικασίες .Στην πρώτη , η οποία έχει και 

την συνηθέστερη εφαρμογή , οι δύο εταιρείες που ενδιαφέρονται για την εξαγορά , μετά από 

μία συγκεκριμένη περίοδο που συνήθως ορίζεται σαν προκατασκευαστική περίοδος, 
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συμφωνούν από κοινού για το αντίτιμο της εξαγοράς . Έπειτα , στη δεύτερη διαδικασία, 

υπάρχει ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο , το οποίο δηλώνει δημόσια στους μετόχους της υπό 

αγορά εταιρείας ότι είναι πρόθυμος να αγοράσει τις μετοχές αυτής σε μια τιμή μεγαλύτερη από 

εκείνη του χρηματιστηρίου , έχοντας ως σκοπό να θέση την επιχείρηση υπό τον έλεγχο του.  

(Ξανθάκης , Αλεξάκης , 2007) .  

Τα τελευταία βέβαια χρόνια εκφράζεται και η τακτική της εχθρικής όπως ονομάζεται 

εξαγοράς (hostile takeover). Αυτή εφαρμόζεται όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των 

εμπλεκομένων πλευρών. (Φαφαλιού, 2016) . Η διοίκηση εδώ της υπό αγορά επιχείρησης δεν 

κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της επιχείρησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μια άλλη 

εταιρεία να μπορεί να αγοράσει κάποιες συγκεκριμένες μετοχές , ανατρέποντας τη διοίκηση 

της άλλης και αποκτώντας την τελικά η ίδια.  

Τέλος, να τονιστεί ότι μια εξαγορά μπορεί να πραγματοποιείται με μετρητά, σαν 

αγοραπωλησία μεταξύ των δυο εταιρειών που εμπλέκονται στη διαδικασία ή με μετοχές όπου 

εκεί η εξαγοράζουσα επιχείρηση δίνει στους μετόχους της εξαγοραζόμενης, μετοχές έναντι της 

αξίας της.  
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3.3 ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΩΘΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΟΡΕΣ 

Το έντονο φαινόμενο των συγχωνεύσεων και εξαγορών που παρατηρείται στις μέρες μας, κάνει 

τους μελετητές αυτών ,να ψάξουν και να διαμορφώσουν τα κίνητρα που οδηγούν σε αυτό το 

γεγονός καθώς και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν.  

Σύμφωνα με τους Kummer και Steger24, υπάρχουν λογικά αλλά και παράλογα κίνητρα που 

οδηγούν τις επιχειρήσεις σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ως παράλογα, ορίζουν εκείνα τα οποία 

προέρχονται από υψηλόβαθμα στελέχη που διακατέχονται από υπερφίαλη συμπεριφορά και ως 

μόνο στόχο έχουν τα ίδια οφέλη που νομίζουν ότι θα προσεταιριστούν από μια πιθανή 

συγχώνευση ή εξαγορά, οδηγώντας τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται προς εκείνη την 

κατεύθυνση, ακόμα και χωρίς να έχουν ελέγξει τον κίνδυνο που μπορεί να έχει αυτή τους η 

ενέργεια για την εταιρεία.  

Επιπλέον, διαχωρίζουν τα κίνητρα σε δυο κατηγορίες, τα εξωτερικά και τα εσωτερικά. Τα 

εξωτερικά προέρχονται προφανώς από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και 

παράγοντες όπως επενδυτικοί οίκοι, αναλυτές και τραπεζικοί οργανισμοί που ωθούν την 

επιχείρηση να κινηθεί προς την συγχώνευση ή εξαγορά της,  Αντιθέτως, τα εσωτερικά κίνητρα 

προέρχονται από τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης για μια τέτοια είδους ενέργεια.  

Σύμφωνα τώρα με την Φαφαλιού25 , αναλύονται παρακάτω τα βασικά κίνητρα που ωθούν 

τις επιχειρήσεις σε συγχωνεύσεις και εξαγορές.  

Ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα είναι η ενδυνάμωση της μονοπωλιακής δύναμης. Η 

οριζόντια ενοποίηση (Horizontal integration) βοηθά την συγχωνευμένη επιχείρηση να αυξήσει 

το μερίδιο αγοράς της με αποτέλεσμα να ενδυναμώνει τη μονοπωλιακή της δύναμη καθώς και 

να αυξάνει την τιμή του προϊόντος που διαθέτει πάνω από το οριακό κόστος. Αναλυτικότερα , 

η επιχείρηση που τελικά προκύπτει έχει μεγαλύτερη δύναμη από αυτή που έχει το άθροισμα 

των δυνάμεων αυτών που συγχωνεύονται. Η συγκεκριμένη διαδικασία ονομάζεται αποτέλεσμα 

συνέργειας (synergy) και μπορεί να υπάρξει σε κάθε ένα από τα επίπεδα παραγωγής ή διανομής 

του προϊόντος. Σαν συνέπεια αυτού, έχουμε υψηλότερο αποτέλεσμα από την συγχώνευση των 

επιχειρήσεων από ότι έχει η καθεμία μόνη της. Άρα τελικά προκύπτει μείωση του 

ανταγωνισμού και αύξηση της μονοπωλιακής δύναμης. (Φαφαλιού, 2016)  

                                                           
24 C. Kummer and U. Steger, “ Why merger and acquisition waves reoccur, the vicious circle from pressure to 

failure” , Strategic Management Review, 2008 
25 Σύγχρονα θέματα Βιομηχανικής Πολιτικής, Ειρήνη Φαφαλιού, Μιχάλης  Πολέμης, Εκδόσεις  Ε. Μπένου, 2016 
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Ένα άλλο κίνητρο είναι η μεγέθυνση των επιχειρήσεων. Η επιχείρηση προκειμένου να 

αυξήσει την παραγωγή της και κατά συνέπεια και το μερίδιο αγοράς της είτε ακολουθεί την 

εσωτερική μεγέθυνση (Internal Growth) είτε την εξωτερική στρατηγική (External Growth) που 

εμπεριέχει τις συγχωνεύσεις εταιρειών (Chandler S., 2009). Πιο αναλυτικά, η εσωτερική 

μεγέθυνση έχει σχέση με την χρησιμοποίηση των πόρων που υπάρχουν στην επιχείρηση με 

διαφορετικούς, νέους τρόπους ή την δημιουργία καινούργιων εργοστασίων, το οποίο απαιτεί 

αρκετό χρόνο και έτσι οι επιχειρήσεις μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν ποια τακτική τους 

δίνει περισσότερα οφέλη, καταλήγοντας στην εξωτερική που είναι πιο άμεση για την επίτευξη 

του στόχου. Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία θέλει να δραστηριοποιηθεί και σε κάποια άλλη 

γεωγραφική περιοχή, είναι πιο εύκολο και άμεσο το να εξαγοράσει μια έτοιμη επιχείρηση στο 

μέρος που επιθυμεί από το να ξεκινήσει και να σχεδιάσει μια εκ νέου εγκατάσταση 

παραγωγικής μονάδας. 

Συγχωνεύσεις, επίσης πραγματοποιούνται και για αύξηση κερδών , το οποίο βέβαια δεν έχει 

αποδειχθεί ότι απαραίτητα μια συγχώνευση θα αποδώσει κέρδη. Μάλιστα στην αρχή μιας 

συγχώνευσης πολλές εταιρείες παρουσιάζουν πτωτική τάση, με μεγαλύτερη πιθανότητα όταν 

είναι ασύνδετες οι συγχωνεύσεις αυτών. Ενώ είναι πιθανό να έχουν θετικό αποτέλεσμα όταν 

είναι κάθετες ή οριζόντιες (Tobin B. J. And Parker L.R., 2009).   

Οι εταιρείες μπορεί επίσης να συγχωνεύονται προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο και τις 

μεγάλες διακυμάνσεις των κερδών. Έχει αποδειχθεί από διάφορες εμπειρικές μελέτες πως οι 

μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πιο σταθερά κέρδη με μικρότερες διακυμάνσεις από ότι οι μικρές. 

Αυτό διότι είναι ας πούμε πιο έμπειρες – ώριμες στο να διαχειρίζονται διάφορες καταστάσεις 

και να αποφύγουν τον κίνδυνο αποτυχίας και πτώχευσης (Weber Y., 2012).  

‘Eνα ακόμη κίνητρο συγχωνεύσεων είναι η εκμετάλλευση συνεργειών. Με τον όρο 

συνέργεια νοείται η αλληλοσυμπλήρωση των πόρων των δύο επιχειρήσεων με αποτέλεσμα την 

αύξηση της αξίας της συγχωνευμένης εταιρείας.  

Υπάρχουν τρία είδη συνεργειών (Karenfort S., 2011): 

 η λειτουργική  

 η χρηματοοικονομική  

 η διοικητική 

Ειδικότερα, η λειτουργική συνέργεια αναφέρεται στην αύξηση αποτελεσματικότητας της 

επιχείρησης, μέσω της εκμετάλλευσης των οικονομιών κλίμακας. Μέσω της συγχώνευσης, η 

νέα επιχείρηση έχει μικρότερη ανάγκη για αποθέματα, διαχειρίζονται τη λειτουργία της 
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λιγότερα άτομα, με ένα για παράδειγμα λογιστήριο από δύο που είχαν, η καθεμία το δικό της. 

Ως  συνέπεια αυτού είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση των εσόδων.  

Από την άλλη μεριά, η εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης (χρηματοοικονομική συνέργεια) 

συνδέεται με το γεγονός ότι σε μια επιχείρηση μπορεί να μειωθεί σημαντικά το κόστος 

κεφαλαίου, να μην μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά, ακόμη και να φτάσει σε πτώχευση. Σε 

αυτή την περίπτωση μπαίνει στην αναζήτηση της συγχώνευσης με μια επιχείρηση με καλύτερα 

οικονομικά στοιχεία προκειμένου να μπορέσει να παραμείνει στο κλάδο της αγοράς. Βέβαια, 

οφέλη έχουν και οι δυο μεριές, αφού η επιχείρηση που έχει καλύτερα κεφάλαια και προοπτικές 

ανάπτυξης, μπορεί να αυξήσει την ανάπτυξη της και η δεύτερη να «ξεφύγει» από τα « 

απαγορευμένα κεφάλαια».  

Το τρίτο είδος, οι διοικητικές συνέργειες έχουν ως αντικείμενο το σωστό μοίρασμα των 

καθηκόντων των διοικητικών ομάδων που τοποθετούνται στη συγχωνευμένη επιχείρηση, αλλά 

ακόμα και την αντικατάσταση τυχόν μη κατάλληλης ομάδας management που είχε η 

εξαγοραζόμενη επιχείρηση από νέα πού επιλέγει ο νέος ιδιοκτήτης. (Φαφαλιού, 2016).  

Τέλος, πολλές φορές οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την συνένωση προκειμένου να 

επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που έχουν άλλες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εισηγμένες 

στο χρηματιστήριο, και αυτό διότι οι πρώτες μπορεί ή να μην είναι καν εισηγμένες ή να μην 

έχουν τόσο υψηλό πολλαπλασιαστή κέρδους στην αγορά όπως οι άλλες. Για παράδειγμα, 

μικρές επιχειρήσεις των οποίων τα κέρδη κεφαλαιοποιούνται με αρκετά χαμηλούς 

πολλαπλασιαστές με το να συγχωνευτούν με μεγαλύτερες, ωφελούνται από τους 

πολλαπλασιαστές αυτών, που είναι σαφώς υψηλότεροι λόγω περισσότερης ύπαρξης και 

διάθεσης εμπορευμάτων.    
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3.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 

Έπειτα από τα κίνητρα που αναλύθηκαν για τους λόγους που ωθούν τις επιχειρήσεις σε 

συγχωνεύσεις και εξαγορές, στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα καθώς και 

τα μειονεκτήματα που τυχόν προκύψουν από αυτές. 

Αναλυτικά, τα πλεονεκτήματα είναι26 : 

1. Υψηλότερες αποδοχές: Εταιρίες με χρηματικό πλεόνασμα αλλά με μη 

προσοδοφόρες/κερδοφόρες ευκαιρίες επιλέγουν να επενδύσουν μέσω του Μ&Α 

(mergers and acquisitions) σε άλλες επιχειρήσεις  με σκοπό  την περαιτέρω αύξηση 

των πωλήσεων και των εσόδων . 

2. Φορολογικά Πλεονεκτήματα: Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν το Μ&A για 

φορολογικούς λόγους παρά το γεγονός πως αυτό αποτελεί συνήθως ένα σιωπηρό 

κίνητρο. 

3. Κυριαρχία: Οι εταιρείες προχωρούν επίσης σε Μ&Α (Mergers and Acquisitions)  

προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον ανταγωνισμό. Στοχεύουν με άλλα λόγια στο να 

κυριαρχήσουν στο χώρο δραστηριοποίησης τους. 

4. Μεγιστοποίηση απόδοσης μετοχών: Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές προσδίδουν μία 

δυναμική στο νέο όμιλο που αποκτά την εμπιστοσύνη των επενδυτών και εξασφαλίζει 

την άνοδο της τιμής της μετοχής του. Αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη εάν ακολουθήσει 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι προσδοκίες αυτές δρουν βραχυπρόθεσμα. 

Σταθερή και μακροπρόθεσμη άνοδο της μετοχής θα παρατηρηθεί εάν ο όμιλος 

διευρύνει τα κέρδη του στα επόμενα χρόνια.  

 

Όσον αφορά τα μειονεκτήματα αλλά και τα προβλήματα, που μπορεί να παρουσιαστούν 

από την διαδικασία των συγχωνεύσεων και εξαγορών, τα βασικότερα είναι (A. H. Michael et 

al., 2008): 

1. Απώλεια Προσωπικού: Oι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές συχνά συνοδεύονται από 

απολύσεις και άλλα μέτρα για την μείωση του κόστους δραστηριοποίησης  με στόχο 

την ελαχιστοποίηση των υποχρεώσεων. Ωστόσο αποτελούν ένα αναπόφευκτο κομμάτι 

κατά το οποίο χάνεται σημαντικό προσωπικό της εξαγοραζόμενης εταιρείας με τεχνικές 

                                                           
26 https://www.ukessays.com/essays/economics/advantages-and-disadvantages-of-mergers-and-acquisition-
economics-essay.php    

https://www.ukessays.com/essays/economics/advantages-and-disadvantages-of-mergers-and-acquisition-economics-essay.php
https://www.ukessays.com/essays/economics/advantages-and-disadvantages-of-mergers-and-acquisition-economics-essay.php
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δεξιότητες και διοικητικές γνώσεις .27 

2. Ιδεολογία και Οργανωτική δομή: Κάθε επιχείρηση έχει μια μοναδική οργανωτική δομή 

και ιδεολογία. Συνεπώς, η συγχώνευση ή εξαγορά μεταξύ δυο επιχειρήσεων με 

διαφορετικές πρακτικές και τρόπους αντίληψης μπορεί να επιφέρει  προστριβές  μεταξύ 

των εργαζομένων και  μείωση της συνολικής  παραγωγικότητας. 

3. Απώλεια Εξουσίας : Μια συγχώνευση ή εξαγορά μιας επιχείρησης οδηγεί σε απώλεια 

εξουσίας της εξαγοραζόμενης εταιρείας έναντι της εξαγοράζουσας. Η διοίκηση της  

εξαγοράζουσας  επιχείρησης αποκτά πλήρη έλεγχο στις επιχειρηματικές αποφάσεις και 

ελευθερία στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών . 

4. Κόστος: Η διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς περιλαμβάνει και ζημιογόνες 

διαδικασίες, καθώς περιλαμβάνουν περίπλοκα νομικά θέματα τα οποία χρειάζονται 

περαιτέρω  νομικά και συμβουλευτικά έξοδα. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 http://www.letslearnfinance.com/advantages-and-disadvantages-of-mergers-and-acquisitions.html  
28 https://www.investopedia.com/terms/m/mergersandacquisitions.asp  

http://www.letslearnfinance.com/advantages-and-disadvantages-of-mergers-and-acquisitions.html
https://www.investopedia.com/terms/m/mergersandacquisitions.asp
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3.5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές των επιχειρήσεων στη σημερινή εποχή είναι ένα βασικό θέμα 

που απασχολεί πολλές επιχειρήσεις, λόγω των δυσμενών συνθηκών οικονομίας που καλούνται 

να αντιμετωπίσουν καθώς και του αυξημένου ανταγωνισμού. Πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν 

αντέχουν την εξολοκλήρου αυτόνομη λειτουργία τους και ή τελικά πτωχεύουν και κλείνουν ή 

προσπαθούν μέσω των συγχωνεύσεων και εξαγορών να κινηθούν προς μια μεγαλύτερη 

επιχείρηση- όμιλο που θα μπορέσει να τις βοηθήσει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεγάλες 

εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν καμία δυσκολία. Πραγματοποιώντας μια συγχώνευση ή εξαγορά 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω έχουν και οι δύο ή περισσότερες εταιρείες που εμπλέκονται 

σε αυτή οφέλη, τα οποία συνήθως δεν γίνονται ορατά αμέσως μετά τη διαδικασία αλλά με το 

πέρας του χρόνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ, ERGO Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΤΕ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ασφαλιστικό Όμιλο ERGO καθώς και των 

ασφαλιστικών εταιρειών ERGO Α.Α.Ε. Ζημιών, ERGO Α.Α.Ε. Ζωής και ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε που ανήκουν στην πρώτη και στις οποίες πραγματοποιείται και η έρευνα 

για το θέμα των συγχωνεύσεων-εξαγορών που αναπτύσσεται στη συγκεκριμένη διπλωματική 

εργασία. 

Η ασφαλιστική εταιρεία ERGO αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους στον κλάδο 

της ασφάλισης, τόσο στην Γερμανία όσο και την Ευρώπη, διαθέτοντας πάνω από 40.000 

ανθρώπινο δυναμικό. Ο Όμιλος επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην Ευρώπη και την Ασία, 

αν και εκπροσωπείται σε πάνω από 30 χώρες. Επιπλέον, είναι θυγατρική της Munich Re29 και 

η έδρα της βρίσκεται στην Γερμανία όπου και κατέχει θέση στις καλύτερες ασφαλιστικές 

εταιρείες σε όλους τους κλάδους.30  

Τον Αύγουστο του 2016 ο Ασφαλιστικός Όμιλος ERGO προέβη στην εξαγορά της  ΑΤΕ31 

Ασφαλιστικής και εν συνεχεία έχοντας ολοκληρώσει κάθε απαραίτητη διαδικασία και έχοντας 

λάβει έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για τη νομική συγχώνευση εταιρειών, 

πραγματοποιήθηκε την 16/6/2017 η διαδικασία της συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών 

ERGO Α.Α.Ε. Ζημιών, ERGO Α.Α.Ε. Ζωής και ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., με 

απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης εταιρίας από την πρώτη, δημιουργώντας μια ενιαία 

εταιρεία, την  ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία ( ERGO Insurance Company S.A.), 

η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. 

                                                           
29 Η Munich Re Group ή Munich Reinsurance Company είναι αντασφαλιστική εταιρεία με έδρα το Μόναχο της 

Γερμανίας. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστές παγκοσμίως. Η ERGO, θυγατρική της Munich Re, 

είναι ο κύριος ασφαλιστικός κλάδος του Ομίλου. 
30 www.ergohellas.gr  
31 Αγροτική Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία 

http://www.ergohellas.gr/
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Τέλος, αναλύονται μερικά από τα βασικά χρηματοοικονομικά της στοιχεία, η ανταπόκριση 

της στην οδηγία φερεγγυότητας, καθώς και τα δυνατά, αδύνατα σημεία και οι ευκαιρίες, 

απειλές της ERGO Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας έπειτα από τη συγχώνευση της, μέσω 

της ανάλυσης SWOT, απαντώντας έτσι και στο ερώτημα της έρευνας που διεξάγεται σε αυτή 

τη διπλωματική εργασία για το αν οι συγχωνεύσεις ή εξαγορές ωφελούν τις επιχειρήσεις ή όχι. 
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4.2 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ERGO General Insurance Company S.A.,  

ERGO ΖΗΜΙΩΝ, ERGO ΖΩΗΣ ΚΑΙ ATE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  

 

Στη ενότητα αυτή, γίνεται αναφορά στις ασφαλιστικές εταιρείες ΕRGO Ασφαλιστική Eταιρεία 

κατά των ζημιών, ERGO Ζωής και ΑΤΕ Ασφαλιστική, στις οποίες πραγματοποιείται και η 

μελέτη περίπτωσης, ξεκινώντας από την δραστηριότητα, επίδοση και χρηματοοικονομική 

κατάσταση της καθεμιάς. Στη συνέχεια, αναλύεται η κατάσταση της ERGO Ανώνυμης 

Ασφαλιστικής Εταιρείας, όπως μετονομάστηκε  η ERGO Ζημιών από την 2/1/2018, η οποία 

προήλθε από την συγχώνευση των ERGO ΖΩΗΣ και ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ από την ERGO 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ και ειδικότερα τα οφέλη ή τις επιπτώσεις που μπορεί 

να έχει το φαινόμενο της συγχώνευσης ή εξαγοράς στον ασφαλιστικό κλάδο μέσω της μελέτης 

της συγκεκριμένης περίπτωσης . 

Πριν όμως αναφερθούμε στα παραπάνω , θεωρείται χρήσιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά 

στην ιστορική εξέλιξη της ERGO Insurance Company S.A. στην Ελλάδα, του Ομίλου δηλαδή 

ERGO που εδρεύει στην Γερμανία και που είναι και η μητρική εταιρεία που διαχειρίζεται τις 

ενέργειες των θυγατρικών της στην χώρα μας. 

Αρχικά, η εταιρεία ERGO Group AG δημιουργήθηκε με την επωνυμία Victoria General 

Insurance Company S.A. το 1979, από τη συγχώνευση της Victoria Holding AG και της 

Αμβούργου Mannheimer AG32. Την 1η Δεκεμβρίου 1997, οι μέτοχοι της Victoria Holding AG, 

που ήταν πιο παλιά εισηγμένοι στο χρηματιστήριο, ενέκριναν τη μεταβίβαση ολόκληρης της 

περιουσίας των εταιρειών τους στην ERGO. Έτσι κάθε ονομαστική μετοχή της Victoria 

αντιστοιχούσε και κατά συνέπεια ανταλλάχθηκε με δέκα μετοχές της ERGO Ασφαλιστικής. Η 

Victoria Holding AG, μετά το κλείσιμο της συναλλαγής στις 2 Φεβρουαρίου 1998, 

εξαφανίστηκε από το χρηματιστήριο και τη θέση της πήρε η ERGO GROUP AG. 33 

Ο όμιλος ERGO AG είναι μία από τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες ασφαλίσεων. Οι 

κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την ασφάλεια ζωής, υγείας, την ασφάλιση ζημιών 

                                                           
32 Η ασφαλιστική εταιρεία Mannheim ιδρύθηκε στις 2 Μαΐου του 1879 από έξι επιχειρηματίες στο Mannheim 
και άρχισε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες της πέντε μήνες αργότερα. Αν και το μνημόνιο αναφέρει ότι 

«ο σκοπός της κοινωνίας είναι να φροντίζει όλους τους τομείς του ασφαλιστικού κλάδου», για τα πρώτα 20 χρόνια 

ο Mannheimer ήταν ενεργός μόνο ως ασφαλιστής μεταφορών. Σήμερα, καλύπτει ένα ευρύ πεδίο ασφαλιστικών 

και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 
33 https://en.wikipedia.org/wiki/ERGO_Group 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/ERGO_Group
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και ασφάλισης αστικής ευθύνης, την ασφάλιση νομικής προστασίας, την ταξιδιωτική 

ασφάλιση καθώς και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

 

 Τα σημαντικότερα ιστορικά κατά σειρά στοιχεία αυτής, παρατίθενται συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4.2 

Ιστορική αναδρομή του Ομίλου ERGO  

 

         

ΕΤΟΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΕΤΟΣ  

1979 Ιδρύθηκε ως Victoria General Insurance Company S.A.  

1989 Απόκτηση πλειοψηφίας μετοχών.  

1995 Απόκτηση όλων των υπολοίπων μετοχών. 

2011 
Μετονομάστηκε σε  ERGO General Insurance Company 

S.A. 

2016 
Εξαγόρασε την ΑΤΕ Ασφαλιστική (Αγροτική 

Ασφαλιστική). 

2018 
Συγχωνεύτηκε με τις ERGO Life S.A. και την ΑΤΕ  

Insurance S.A. 

 

Πηγή: http://www.ergo.com 

 

Έχοντας λοιπόν μια πρώτη εικόνα του Ομίλου ERGO, στη συνέχεια αναλύονται κάθε μια 

από τις θυγατρικές της εταιρείες στην Ελλάδα, όπου είναι και αυτές που ασχολούμαστε σε όλο 

το εύρος της παρούσας εργασίας.  
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4.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για 

περισσότερα από 25 έτη, απασχολώντας 227 άτομα και έχοντας ως κύριο μέτοχο την Munich 

Re. Τα προϊόντα αυτής προσφέρονται αποκλειστικά εντός της Ελληνικής επικρατείας και 

αφορούν κινδύνους ασφαλίσεων κατά ζημιών. Ακόμα, είναι μέλος του Γερμανικού Ομίλου 

Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ERGO, τον οποίο συνέπτυξαν οι ασφαλιστικές εταιρείες 

VICTORIA, D.A.S., Hamburg – Mannheimer και D.K.V. Όπως έχει προαναφερθεί, στον 

Όμιλο αυτό ανήκουν και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ERGO A.A.E. Ζωής, ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.(από το έτος 2016 που την εξαγόρασε) και D.A.S. – HELLAS 

Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, ο στόχος της είναι: 

 Η διενέργεια των ασφαλίσεων κατά ζημίων, ανεξαρτήτως κλάδου. 

 Η διενέργεια στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, αντασφαλίσεων, καθώς και η εκχώρηση 

τους. 

 Η δυνατότητα να αντιπροσωπεύουν αλλοδαπές επιχειρήσεις ασφαλίσεων κατά 

ζημιών. 

 Η συμμετοχή της σε εταιρείες που επιδιώκουν να καταφέρουν τον ίδιο σκοπό με 

αυτή ή σε επιχειρήσεις που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

Η ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών, για να πετύχει λοιπόν τους στόχους της, 

διανέμει τα προϊόντα της στους πελάτες της, μέσων πρακτόρων, διαδικτύου, διαμεσολαβητών 

ασφαλίσεων και τραπεζικών συνεργασιών, όπως και οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες 

στην Ελλάδα. Από το 2010 συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να αναπτύξει 

το θεσμό του Bancassurance34. Με αυτόν τον τρόπο, η ERGO Ασφαλιστική έχει ως βασικό 

στόχο την προώθηση γενικών ασφαλίσεων μέσω ασφαλιστηρίων σε όλη την ελληνική 

επικράτεια, εκμεταλλευόμενη το μεγάλο τραπεζικό δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Ως 

αποτέλεσμα, οι δύο επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει μαζί ένα σύστημα στρατηγικών 

                                                           
34 Το Bancassurance είναι η φιλοσοφία πώλησης των ασφαλιστικών προϊόντων μέσω των τραπεζικών 

υποκαταστημάτων. 
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ενεργειών, για να παρέχουν σε ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες ευέλικτες τραπεζοασφαλιστικές 

υπηρεσίες μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. 

Ακόμα, η Εταιρεία ERGO κατά ζημιών έχει αναθέσει την διαχείριση των περιουσιακών της 

στοιχείων στην MEAG Asset Management GmbH.35, όπως η ίδια έχει αναφέρει σε 

χρηματοοικονομική της έκθεση. 

Εν συνεχεία, σύμφωνα με την οδηγία Φερεγγυότητας II (Solvnecy II) που ξεκίνησε να ισχύει 

για τις επιχειρήσεις από τον Ιανουάριο του 2016, προκειμένου να εφαρμόζει τις απαιτήσεις 

αυτής, η ασφαλιστική δραστηριοποιείται στους εξής κλάδους : 

 Ασφάλιση προστασίας του εισοδήματος. 

 Ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων. 

 Λοιπές ασφαλίσεις χερσαίων οχημάτων. 

 Ασφάλιση πλοίων  καθώς και μεταφερόμενων εμπορευμάτων. 

 Πυρκαγιά και λοιπές ζημιές αγαθών. 

 Γενική ασφάλιση αστικής ευθύνης. 

 

Επιτυγχάνοντας από την πρώτη κιόλας χρονιά εφαρμογής της οδηγίας Φερεγγυότητας Ⅱ να 

καλύψει πλήρως τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις και να κατέχει συνολικά 120,6 εκατομμύριων 

Ευρώ σε ίδια κεφάλαια. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας το έτος 2016 διαμορφώθηκε σε  

143,3% ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας (SCR= 143,3%) και σε 399% ως 

προς τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (MCR= 399%), ποσοστά που αποδεικνύουν την 

επαρκής φερεγγυότητα της επιχείρησης. Με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως φερέγγυα, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, αφού ο δείκτης φερεγγυότητας 

αυτής είναι πάνω από το 100% . 

Έπειτα, παρουσιάζεται ένα πινακάκι με τα βασικά μεγέθη της εταιρείας, όπως είναι τα 

ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα, το κόστος 

αποζημιώσεων αυτών αλλά και τα κέρδη που τελικά έχει μετά την αφαίρεση των εξόδων της 

και των φόρων που είναι υποχρεωμένη να πληρώσει. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η 

δυνατότητα ύπαρξης μιας γενικής εικόνας της παραγωγής και των δυνατών και αδύναμων 

σημείων της ERGO  Ασφαλιστικής Ζημιών. 

                                                           
35 Η MEAG είναι μια Εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, κοινοπραξίας της Munich Re και της ERGO Group. Οι 

στρατηγικές επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται από την Εταιρεία σε στενή συνεργασία με την ομάδα 

επενδύσεων της MEAG και της ERGO International. 
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Πίνακας 4.2.1 

Βασικά μεγέθη της ασφαλιστικής ERGO ΖΗΜΙΩΝ 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ERGO 

ΖΗΜΙΩΝ 

2016 2015 

Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα 

Ασφάλιστρα  

145,9 139,8 

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα  120,3 114,0 

Προσωπικό ( ανθρώπινο δυναμικό)  228 199 

Κόστος αποζημιώσεων (46,0) (38,5) 

Λειτουργικά έξοδα  (48,3) (45,0) 

Καθαρό τεχνικό αποτέλεσμα 26,0 30,5 

Επενδυτικό αποτέλεσμα  2,5 4,9 

Κέρδη προ φόρων  26,3 30,5 

Κέρδη μετά φόρων 17,6 25,2 

 

Πηγή: www.ergohellas.gr 

 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 4.2.1 τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και κατά 

συνέπεια και τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα της ασφαλιστικής ERGO Ζημιών 

αυξήθηκαν από 139,8 εκατομμύρια Ευρώ το 2015 σε 145,9 εκατ. το 2016 και από 114,0 εκατ. 

Ευρώ σε 120,3, αντίστοιχα. Αυτό κατά κύριο λόγο όπως αναφέρεται και στην ετήσια έκθεση 

χρηματοοικονομικής κατάστασης36 της επιχείρησης κατά τα προαναφερόμενα έτη προήλθαν 

κυρίως από το χαμηλότερο κόστος αντασφάλισης37 που υπήρχε κατά το έτος 2016, λόγω του 

ότι οι συνθήκες οικονομίων της αγοράς ήταν πιο ομαλές σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 

σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή της 

                                                           
36 https://www.ergohellas.gr/pages/company/financial-reports  
37 Αντασφάλιση είναι η ασφάλιση από τρίτο της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο ασφαλιστής ή πιο απλά 

η ασφάλιση μέρους του κινδύνου που ανέλαβε ένας ασφαλιστής από έναν άλλο εξειδικευμένο ασφαλιστή που 

ονομάζεται αντασφαλιστής. Με απλά λόγια, η αντασφάλιση είναι η ασφάλιση της ασφάλισης. 

http://www.ergohellas.gr/
https://www.ergohellas.gr/pages/company/financial-reports
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παρόλο τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, και ειδικότερα το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον λόγω της έντονης συρρίκνωσης της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα, όπως 

προαναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο με την καταγραφή των ασφαλιστικών εταιρειών 

που δραστηριοποιούνται στη χώρα. 

Το κόστος αποζημιώσεων όπως ήταν αναμενόμενο αυξήθηκε κατά το έτος 2016, καθώς και 

τα λειτουργικά έξοδα, λόγω της μικρής αύξησης των 29 ατόμων του ανθρωπίνου δυναμικού 

που αποφάσισε να πραγματοποιήσει η επιχείρηση για να καλύψει διάφορες διαφημιστικές 

καμπάνιες για την προώθηση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων της, αλλά και τη διαδικασία 

ανάδειξής της, γνωρίζοντας τη συγχώνευση που θα λάμβανε μέρος κατά το επόμενο έτος με 

την ΑΤΕ Ασφαλιστική που εξαγόρασε ο Όμιλος ERGO και την ERGO Ζημιών.  Παρόλα αυτά 

όμως τα έσοδα από την αύξηση των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων ήταν 

ικανοποιητικά προκειμένου να καταφέρει να καλύψει πλήρως τις υποχρεώσεις της, 

διατηρώντας ένα θετικό αποτέλεσμα στο τεχνικό της αποτέλεσμα, όχι όμως μεγαλύτερο από 

το προηγούμενο έτος που είχε ως στόχο. 

Γενικότερα, η εταιρεία παρουσίασε θετική πρόοδο, η οποία όπως καταγράφηκε παραπάνω 

οφείλεται στην αύξηση των ασφαλιστικών συμβολαίων, δηλαδή της παραγωγής, αλλά μείωση 

των καθαρών κερδών μετά φόρων λόγω της μείωσης του επενδυτικού της αποτελέσματος κατά 

49,0% σε σχέση με το έτος 2015. 
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4.2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ  

 

Η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής, ERGO δραστηριοποιείται αυτόνομα μέχρι το έτος 

2016 αναλαμβάνοντας κινδύνους ασφαλίσεων κατά ζωής, αποκλειστικά στο ελληνικό κράτος. 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, ο σκοπός της ήταν : 

 Η διενέργεια ασφαλίσεων κατά Ζωής ανεξαρτήτως είδους και κλάδου. 

 Η διενέργεια αντασφαλίσεων στις ασφαλίσεις κατά Ζωής καθώς και η     

εκχώρησή αυτών. 

 Η αντιπροσώπευση τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων σε ασφαλίσεις Ζωής. 

 Η συμμετοχή της σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή σε 

επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

 

Οι τρόποι με τους οποίους διένεμε η ασφαλιστική εταιρεία τα προϊόντα της ήταν επίσης μέσω  

διαμεσολαβητών, πρακτόρων και τραπεζικών συνεργασιών, όπως και στην ERGO 

Ασφαλιστική κατά Ζημιών. Επιπλέον, η ασφαλιστική εταιρεία λάμβανε στρατηγικές 

επενδυτικές αποφάσεις σε συνεργασία με την ομάδα επενδύσεων της ERGO International S.A. 

 Επιπλέον, ο επιχειρηματικός τομέας δραστηριότητας της ERGO Ανώνυμης Ασφαλιστικής 

Εταιρείας Ζωής πριν τη συγχώνευση της ήταν αποκλειστικά και μόνον οι Ασφαλίσεις Ζωής, οι 

οποίες καλύπτουν τις ατομικές ασφαλίσεις που αφορούν την επιβίωση του ασφαλισμένου, το 

θάνατο, τη σύνταξη αυτού καθώς και μικτές ασφαλίσεις που παρέχουν συμπληρωματικές 

παροχές (riders) Ανικανότητας, Ατυχημάτων και Υγείας. Τέλος, ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία ασφαλίσεων και οι ομαδικές ασφαλίσεις38 με τις αντίστοιχες συμπληρωματικές 

παροχές. 

Κατά το έτος 2016, όπου είναι και το έτος που μας ενδιαφέρει λόγω της συγχώνευσής που 

θα πρόκυπτε λίγο αργότερα και που αναφέρεται παρακάτω, η Εταιρεία ERGO Ασφαλιστική 

κατά ζωής παρουσίασε ζημία μετά φόρων ίση με 0,3 εκατ. Ευρώ καθώς όπως αναλύεται και 

στη συνέχεια διεξοδικά με τη χρήση της χρηματοοικονομικής κατάστασης39 της επιχείρησης, 

                                                           
38 Ομαδικές ασφαλίσεις : Με ομαδικό ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κινδύνους που σχετίζονται με τη ζωή 

και την υγείας μιας ομάδας ασφαλισμένων και όχι ενός μόνο ατόμου. (http://www.eaee.gr/cms/basic-

page/78/asfaliseis) . 
39 https://www.ergohellas.gr/pages/company/financial-reports  

http://www.eaee.gr/cms/basic-page/78/asfaliseis
http://www.eaee.gr/cms/basic-page/78/asfaliseis
https://www.ergohellas.gr/pages/company/financial-reports
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η αύξηση των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων δεν είχε καταφέρει να καλύψει πλήρως 

το κόστος των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και των  λειτουργικών εξόδων. 

 Όπως είναι γνωστό και από την προηγούμενη ενότητα, από το 2016 μπήκε σε ισχύ η 

Ευρωπαϊκή οδηγία  Φερεγγυότητας II, έτσι για τους σκοπούς αυτής η ERGO Ασφαλιστική 

κατά ζωής δραστηριοποιούνταν στους κλάδους:40 

 Ασφάλιση ιατρικών δαπανών. 

 Ασφάλιση προστασίας εισοδήματος. 

 Ασφάλιση με συμμετοχή στα κέρδη. 

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας τότε διαμορφώθηκε στο 431,2% ως προς 

τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και στο 164,2% ως προς τις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις.41 Με άλλα λόγια, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας της Εταιρείας  ήταν 

περίπου 1,4 εκατ. Ευρώ, χαμηλότερες από ύψους 3,7 εκατομμύρια Ευρώ που απαιτούνται για 

τις εταιρείες που η δραστηριότητά τους αναφέρεται στον κλάδο Ζωής42. Προφανώς και αυτό 

το γεγονός είναι κάτι το οποίο έβαλε σε σκέψεις το πώς πρέπει να κινηθεί η επιχείρηση 

προκειμένου να έχει τη δύναμη να ανταπεξέλθει στην οδηγία της φερεγγυότητας και να μην 

έχει μεγάλες οικονομικές απώλειες αλλά ακόμα και ακύρωση της άδειας λειτουργίας της όπως 

μπορεί να προβεί η οδηγία σε περίπτωση μη τήρησης και επάρκειας των προϋποθέσεων της.  

 

Έπειτα από τη σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων της εταιρείας ERGO Ανώνυμης 

Ασφαλιστικής Εταιρείας Ζωής και του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, είναι σημαντικό να 

καταγραφούν και κάποια από τα βασικά μεγέθη αυτής για την παραγωγή, τις επενδύσεις καθώς 

και τα κέρδη της, για να υπάρχει μια γενική εικόνα της οικονομικής κατάστασης και ίσως και 

ενός ακόμη λόγου για την απόφαση της συγχώνευσης με την ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική 

Εταιρεία Ζημιών και την ΑΤΕ Ασφαλιστική. 

 

Έτσι, στον παρακάτω πίνακα 4.2.2 παρουσιάζονται αναλυτικά : 

 

 

                                                           
40 Η Εταιρεία στη λογιστική και χρηματοοικονομική της κατάσταση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(ΔΛΠ) ακολουθεί για την ταξινόμηση των κλάδων τις οδηγίες του Ν. 4364/2016. 

 
41 https://www.ergohellas.gr/pages/company/financial-reports  
42 www.ergohellas.gr  

https://www.ergohellas.gr/pages/company/financial-reports
http://www.ergohellas.gr/
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Πίνακας 4.2.2  

Βασικά μεγέθη της ERGO Ζωής 

(ποσά σε εκατ. Ευρώ) 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ERGO ΖΩΗΣ  

ΖΗΜΙΩΝ 

2016 2015 

Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα 

Ασφάλιστρα 

1,6 1,2 

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα  0,9 0,6 

Κόστος αποζημιώσεων (0,9) (0,4) 

Λειτουργικά έξοδα  (0,5) (0,6) 

Καθαρό τεχνικό αποτέλεσμα (0,6) (0,4) 

Κέρδη προ φόρων  (0,3) 0,0 

Κέρδη μετά φόρων (0,3) 0,0 

 

Πηγή: http://www.ergo.com  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στο παραπάνω πινακάκι με τα βασικά μεγέθη 

για την παραγωγή και τα κέρδη ή ζημία της ERGO Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας Ζωής, 

τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και έτσι κατά συνέπεια και τα καθαρά δεδουλευμένα 

ασφάλιστρα αυτής, αυξήθηκαν κατά 0,4 και 0,3 εκατομμύρια Ευρώ αντίστοιχα.  

Εν συνεχεία, αυξήθηκαν και το κόστος αποζημιώσεων και τα λειτουργικά έξοδα της 

επιχείρησης, τα οποία και δεν μπόρεσε να καλύψει πλήρως με αποτέλεσμα το καθαρό τεχνικό 

αποτέλεσμα της ERGO Ασφαλιστικής Εταιρείας Ζωής να διαμορφωθεί σε μείον 0,6 

εκατομμύρια Ευρώ , το  έτος 2016. Βέβαια η μείωση του δεν ήταν ιδιαίτερα απρόοπτη για την 

εταιρεία, αφού από το προηγούμενο έτος το τεχνικό της αποτέλεσμα ήταν ήδη αρνητικό στα 

0,4 εκατομμύρια Ευρώ. Η επιχείρηση ίσως δεν κατάφερε να προγραμματίσει τις σωστές 

ενέργειες και λειτουργίες που θα μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο να αποτρέψουν το 

αποτέλεσμα. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε μείον 0,3 εκατομμύρια Ευρώ,  

δηλαδή σε ζημία, σε σχέση με το προηγούμενο έτος 2015 που η επιχείρηση είχε μια ουδέτερη 

οικονομική κατάσταση.  

http://www.ergo.com/
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Έχοντας υπόψιν ο Όμιλος  ERGO στη Γερμανία τα στοιχεία της θυγατρικής της, ERGO 

Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας Ζωής και αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες αυτής, αποφάσισε 

τη συγχώνευση της με τις άλλες δυο εταιρείες που της ανήκουν, ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική 

Εταιρεία Ζημιών και ΑΤΕ Ασφαλιστική, προκειμένου έτσι να δημιουργήσει μια νέα εταιρεία 

και να κατακτήσει μεγάλο μερίδιο της αγοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

4.2.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  

Η Αγροτική Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία είχε ιδρυθεί το 1980 με την επωνυμία 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και 

διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ». Η ίδρυση της είχε πραγματοποιηθεί με κύριο 

μέτοχο την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας και με μικρό ποσοστό συνιδιοκτησίας να κατέχουν 

και διάφορες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, μετά την τότε είσοδο της εταιρείας στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

Η Αγροτική Τράπεζα ως αρχικό πεδίο ασφαλιστικής δραστηριοποίησης είχε τις ασφάλειες 

κατά πυρός από το 1932. Βέβαια, λόγω και του γενικότερου προσανατολισμού της σε αγροτικά 

θέματα και συμφέροντα, το 1936 είχε αναλάβει να διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούσαν 

το ταμείο Γεωργικών Ασφαλίσεων ασκώντας την ασφαλιστική της ιδιότητα σε κλάδους όπως 

η αποκατάσταση καταστροφών από το χαλάζι αλλά και κτηνασφαλίσεων. Στη συνέχεια, ως 

αυτόνομη εταιρεία είχε ξεκινήσει να λειτουργεί το 1980, και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα 

νομοθεσία διαχωρίστηκε, δημιουργώντας την Αγροτική Ζωής  που δραστηριοποιούνταν στον 

κλάδο των Ζημιών και την Αγροτική Ασφαλιστική στον κλάδο των ασφαλίσεων.   

Η αλλαγή της επωνυμίας από «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» σε «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είχε 

αποφασιστεί το 2002 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της η οποία είχε 

δηλώσει και την ανάγκη για συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ» από την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».» 

Η Αγροτική Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία από 5 Αυγούστου 2005 

χρησιμοποιούσε ως λογότυπο τον τίτλο «ΑΤΕ Ασφαλιστική», ήταν έως και τα μέσα του 2016 

μια ανώνυμη ασφαλιστική Εταιρεία που δραστηριοποιούνταν στους κλάδους γενικών 

ασφαλειών καθώς και ασφαλειών  ζωής.   

Με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τους δείκτες φερεγγυότητας που είχε 

δημοσιεύσει για το έτος 2016, είχε παρουσιάσει κερδοφορία μετά φόρων ίση με 15,4 εκατ. 

Ευρώ, προερχόμενη κατά κύριο λόγο από το επενδυτικό αποτέλεσμα αλλά και την επίδραση 

της αναβαλλόμενης φορολογίας.  

Η κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας κατά το παραπάνω έτος αναφοράς, κάλυπτε πλήρως τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, σύμφωνα 

με την οδηγία Solvency II, που τέθηκε σε ισχύ κατά το ίδιο έτος. Επιπλέον, ο δείκτης 
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κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας ισούταν με 126,3% για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 

φερεγγυότητας, ή αλλιώς είχε SCR= 68,5 εκατ. Ευρώ, και με 265% για τις ελάχιστες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Την πρώτη μέρα του Αυγούστου του 2016, υπογράφηκε η μεταβίβαση του μετοχικού 

κεφαλαίου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής μέσω της Τράπεζας Πειραιώς όπου άνηκε, καταχωρημένη 

ως τραπεζική εταιρεία από τον Ιούλιο του 2012. Έτσι, με τη σειρά της η Τράπεζα Πειραιώς, 

δηλώνοντας την διακοπή της σε θέματα ασφαλιστικά, θέλοντας να ασχοληθεί εξολοκλήρου με  

τη βασική δραστηριότητά της στην τραπεζική και χρηματοοικονομική, πούλησε στην ERGO 

Ασφαλιστική την ΑΤΕ Ασφαλιστική έναντι του ποσού 90,1 εκατομμύρια Ευρώ. Αυτό το 

γεγονός κατά κύριο λόγο όπως αναφέρθηκε και στα παραπάνω κεφάλαια, μπορεί να ερμηνευτεί 

ως αδυναμία της ΑΤΕ Ασφαλιστικής να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, στην μη ύπαρξη 

διαθέσιμων αποθεματικών, στην μη ύπαρξη κερδών κτλ. 

Γενικά στοιχεία της εταιρείας μέσα από τη χρηματοοικονομική της κατάσταση που είχαν  

δημοσιευτεί το 2015,43 λίγο πριν την εξαγορά της από τον Όμιλο ERGO, είχε αναφερθεί σε 

διάφορα κρίσιμα σημάδια της αδυναμίας της επιχείρησης και ειδικότερα στην αρνητική εξέλιξη 

των εργασιών της τονίζοντας ως κύριο αίτιο τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις ασφαλιστικές 

εταιρείες κατά κύριο λόγο στον κλάδο ασφαλίσεων των αυτοκινήτων όπου είχε ως αποτέλεσμα 

και την μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Όλες σχεδόν τότε 

οι εταιρείες είχαν προχωρήσει σε αρκετά σημαντική αύξηση του χορηγούμενου ύψους 

προμηθειών στον κλάδο αυτοκινήτων. Κατά το διάστημα αυτό και προκειμένου να 

συγκρατηθεί ο ρυθμός μείωσης της παραγωγής του Κλάδου Αυτοκινήτων, η ΑΤΕ Ασφαλιστική 

είχε προχωρήσει και αυτή αντίστοιχα σε μια μικρή αύξηση του χορηγούμενου ύψους αμοιβών, 

παρέχοντας ταυτόχρονα ελκυστικό ύψος αμοιβών για τη διατήρηση του χαρτοφυλακίου και 

την τοποθέτηση νέων εργασιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση ως ένα βαθμό 

της μειωμένης παραγωγής χωρίς όμως να καταφέρει να αποφευχθούν τα ποσοστά μείωσης και 

στα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω στην ανάλυση για το έτος 2016, όπου 

γίνονται εμφανές τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 

2015. 

 

 

                                                           
43 https://www.ergohellas.gr 
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Στη συνέχεια της ενότητας αυτής, παρουσιάζονται κάποια βασικά μεγέθη της ΑΤΕ 

Ασφαλιστικής Εταιρείας, προκειμένου να υπάρχει μια πιο αναλυτική παρουσίαση της 

επιχείρησης καθώς και των δυνάμεων και αδυναμιών της που την οδήγησαν στην συγχώνευση 

της. 

 

Πίνακας 4.2.3 

Βασικά μεγέθη της ΑΤΕ Ασφαλιστικής  

 (τα ποσά είναι σε εκατ. Ευρώ) 

Βασικά μεγέθη της ΑΤΕ 

Ασφαλιστικής Εταιρείας  
2016 2015 

Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα  114 122 

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 98,8 103,5 

Λειτουργικά Έξοδα 41,1 28,1 

Καθαρό τεχνικό αποτέλεσμα (31,2) 21,6 

Αριθμός Εργαζομένων 155 171 

Κέρδη προ φόρων (2,1) 21,7 

Κέρδη μετά φόρων 15,4 18,4 

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα 

μετά από φόρους  

(4,3) 23,3 

Αποθεματικά (λοιπά αποθεματικά)  (840) 18,9 

 

Πηγή : www.ergohellas.gr  

 

Το έτος 2016 χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον λόγω της συρρίκνωσης 

της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα, αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που 

αντιμετωπίζει η χώρα. Έτσι, η ΑΤΕ Ασφαλιστική όπως ίσως και άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, 

παρουσίασε μείωση  των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφάλιστρων από 122 εκατ. Ευρώ το 

2015 σε 114 εκατομμύρια Ευρώ, ή αλλιώς υπήρξε αρνητική μείωση αυτών κατά 6,6% το οποίο 

υποδηλώνει ότι προαναφέρθηκε.  

Επιπλέον, όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα, σε ότι αφορά το επίπεδο 

παραγωγής, τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα μειώθηκαν επίσης από 103,5 σε 98,8 εκατ. 

Ευρώ, αντιθέτως με τα λειτουργικά και λοιπά έξοδα που αυξήθηκαν από 28,1 σε 41,1 

http://www.ergohellas.gr/
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εκατομμύρια Ευρώ (+12,7%). Αυτά περιλαμβάνουν τις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού όπως 

είναι ο μισθός αυτού καθώς και οι αποζημιώσεις όσων σταμάτησαν να εργάζονται στην 

εταιρεία, αφού όπως παρατηρείται παραπάνω οι εργαζόμενοι μειώθηκαν από 171 σε 155, τις 

αμοιβές τρίτων, τα έξοδα προβολής, τις παροχές σε τρίτους, τις αποσβέσεις παγίων, τα ενοίκια, 

τους φόρους καθώς και τέλη, και προβλέψεις και τέλος άλλα λοιπά έξοδα που αφορούν τη 

λειτουργία και τη διοίκηση της ασφαλιστικής εταιρείας. 

Έπειτα, το καθαρό τεχνικό αποτέλεσμα της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, ισούται με μείον 31,2 

εκατομμύρια Ευρώ, που σημαίνει ότι η επιχείρηση παρουσίασε ζημία και όχι κέρδος κατά το 

έτος 2016 σε αντίθεση με την προηγούμενη οικονομική περίοδο που είχε καταφέρει να έχει 

κέρδος 21,6 εκατομμυρίων Ευρώ. Ως αποτέλεσμα αυτού, μπορεί να θεωρηθεί και η 

συγχώνευση που επιλέχθηκε να γίνει, αφού η επιχείρηση είχε παρουσιάσει αρκετά μεγάλη 

ζημία την οποία δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί από μόνη της λόγω έλλειψης αποθεματικών. 

 

Τέλος, στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, από άρθρο της εφημερίδας Καθημερινής κατά το έτος 

2017, εμφανίζονται τα βασικά μεγέθη της ERGO Hellas και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, 

συγκριτικά  για το έτος 2016, πριν την μεταξύ τους συγχώνευση, όπως έχουν αναλυθεί και σε 

προηγούμενες ενότητες αναλυτικά. 

 

 

 

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2/8/2016 
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4.3 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ERGO ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  

Έχοντας αναλύσει στις προηγούμενες ενότητες τη δραστηριότητα και τα βασικά στοιχεία 

των Ασφαλιστικών Εταιρειών που διερευνώνται στη συγκεκριμένη έρευνα , στην ενότητα αυτή 

παρουσιάζεται η διαδικασία της συγχώνευσης των ERGO Ασφαλιστική Ζημιών, ERGO 

Ασφαλιστική Ζωής και ΑΤΕ Ασφαλιστικής, η οποία ξεκίνησε στις 16 Δεκεμβρίου του 2016 

και  η έγκριση της ολοκληρώθηκε στις 2 Ιανουαρίου του 2018 και αποτελεί την ERGO 

Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ελλάδος. 

 

Πίνακας 4.3 

Βασικά μεγέθη της ERGO Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας πριν 

και μετά τη συγχώνευση της  

Βασικά μεγέθη της ERGO 

Ανώνυμης Ασφαλιστικής 

Εταιρείας πριν και μετά τη 

συγχώνευση της 

ERGO Ανώνυμη 

Ασφαλιστική 

Εταιρεία 2016 

ERGO Α.Α.Ε 

2017 (μετά τη 

συγχώνευση της 

με την ΑΤΕ και 

ERGO Ζημιών 

Ασφαλιστική) 
Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα 265,1 246,2 

Καθαρά Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 223,6 209,0 

 
Καθαρό κόστος αποζημιώσεων (122,7) (120,3) 

Λειτουργικά έξοδα  (84,1) (82,0) 

Καθαρό τεχνικό αποτέλεσμα  (1,9) 14,4 

Επενδυτικό αποτέλεσμα  48,3 (5,1) 

Αριθμός εργαζομένων  508 413 

Κέρδη προ φόρων 24,9 11,8 

Κέρδη μετά φόρων 32,7 10,7 

 

Πηγή: http://www.ergo.com 

 

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα όσον αφορά την παραγωγή της ασφαλιστικής 

εταιρείας πριν τη συγχώνευση των τριών επιχειρήσεων (ERGO Ασφαλιστική Ζημιών, ERGO 

http://www.ergo.com/
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Ασφαλιστική Ζωής και ΑΤΕ Ασφαλιστική), ισούταν με 265,1 εκατομμύρια Ευρώ, ως 

άθροισμα των τριών, σύμφωνα με τα μεμονωμένα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στις 

παραπάνω ενότητες. Στη συνέχεια, το έτος 2017 όπου πραγματοποιήθηκε και η διαδικασία της 

συγχώνευσης μειώθηκαν όπως παρατηρείται και στο παραπάνω πινακάκι κατά 7,1% και 

έφτασαν τα 246,2 εκατ. Ευρώ. Αυτό οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι υπήρξε απώλεια 

ασφαλίστρων κατά την περίοδο της συγχώνευσης, λόγω πελατών που αρνήθηκαν να 

συνεχίσουν στη συγχωνευθείσα Ασφαλιστική Εταιρεία ή προτίμησης κάποιας άλλης 

διαθέσιμης ασφαλιστικής υπηρεσίας λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού που παρατηρείται 

στον κλάδο της ασφάλισης. Αναλυτικότερα, στο κυκλικό διάγραμμα στη συνέχεια, υπάρχουν 

οι κατηγορίες καθώς και το ποσοστό των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, των οποίων το 

άθροισμα ισούται με 246,2 εκατομμύρια Ευρώ. 

 

 

 

Πηγή: https://www.ergohellas.gr/ 

Διάγραμμα 4.3  

Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ERGO Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας το 

έτος 2017 

Ασφάλιση πυρός 
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35%
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ΑΚΑΘΆΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΑ ΑΣΦΆΛΙΣΤΡΑ 

https://www.ergohellas.gr/
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Έτσι, όπως παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατέχουν η 

ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων με ποσοστό 36% και η ασφάλιση πυρός και λοιπών 

υλικών ζημιών με 35%. Παρόλο βέβαια που αυτές οι δύο κατηγορίες καλύπτουν το μεγαλύτερο 

κομμάτι ασφαλίσεων της εταιρείας, είναι και αυτές οι οποίες προκάλεσαν την αρνητική 

μεταβολή στα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, όπως προαναφέρθηκε, καθώς 

υπήρξε μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος(2016) κατά 11,4% για τα ασφάλιστρα 

αυτοκινήτων και κατά 4,5% για τα ασφάλιστρα πυρός και άλλων υλικών ζημιών. Ως 

αποτέλεσμα του συνόλου των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, υπήρξε το ίδιο έτος 

μείωση και στα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα από 223,6 εκατομμύρια Ευρώ το 2016, σε 

209,0 εκατομμύρια Ευρώ. 

Εν συνεχεία, τα λειτουργικά-διοικητικά έξοδα της νέας ασφαλιστικής εταιρείας που 

δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση, αυξήθηκαν επίσης κατά 2,1% ή 5,9 εκατομμύρια Ευρώ, 

φτάνοντας το ποσό των 84,1 εκατομμυρίων Ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στα έξοδα που 

προέκυψαν με τη συνένωση των εταιρειών, όσον αφορά το κόστος διαδικασιών συγχώνευσης, 

το κόστος των ακινήτων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση καθώς και η 

ανακαίνιση των κτιρίων, αλλά και άλλων παραγόντων όπως η διαφήμιση της νέας εταιρείας 

και των παροχών της.  

Το καθαρό τεχνικό αποτέλεσμα πριν τη συγχώνευση των εταιρειών ήταν 26,0 εκατομμύρια 

Ευρώ για την ERGO Ασφαλιστική Ζημιών, μείον 0,6 εκατομμύρια Ευρώ για την ERGO 

Ασφαλιστική Ζωής και μείον 31,2 εκατομμύρια Ευρώ για την ΑΤΕ Ασφαλιστική, δίνοντας 

έτσι αρνητικό αποτέλεσμα για το έτος 2016 πριν επέλθει η συγχώνευση. Σε αυτό το σημείο 

διαφαίνεται και ένα στοιχείο της θετικής επίδρασης των συγχωνεύσεων, εξαγορών των 

ασφαλιστικών εταιρειών, αφού η ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία τη χρονιά 2017 

κατάφερε να πετύχει ένα θετικό καθαρό τεχνικό αποτέλεσμα. 

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της νέας επιχείρησης, μειώθηκε όπως ήταν 

αναμενόμενο λόγω της συνένωσης των επιχειρήσεων για μείωση των διοικητικών εξόδων. Οι 

περισσότεροι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στη νέα επιχείρηση, συνεχίζοντας την εργασία τους 

στον ίδιο ή παρόμοιο τομέα έπειτα από ανάλογη εκπαίδευση και μάθηση των νέων 

προγραμμάτων ασφάλισης της εταιρείας. 

Ως τελευταίο στοιχείο του πίνακα, τα κέρδη μετά φόρων, τα οποία και αποδεικνύουν το 

κέρδος ή τη ζημία μιας ασφαλιστικής εταιρείας, όπως παρατηρείται είναι θετικά και ίσα με 

10,7 εκατομμύρια Ευρώ μετά τη συγχώνευση των ERGO και ΑΤΕ Ασφαλιστικής. Έχοντας, η 
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επιχείρηση κέρδος ίσο με 10,7 εκατομμύρια Ευρώ, δε σημαίνει ότι η πορεία της είναι θετική, 

λόγω του ότι το προηγούμενο έτος 2016 τα κέρδη της μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε φόρων 

ξεπερνούσαν τα 30 εκατομμύρια Ευρώ. Συνέπεια της πτωτικής αυτής τάσης ήταν η απότομη 

μείωση του επενδυτικού αποτελέσματος από 48,3 σε μείον 5,1 εκατομμύρια Ευρώ, η οποία με 

τη σειρά της προήλθε κυρίως από την απομείωση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της 

ERGO Ασφαλιστικής Εταιρείας  ενώ αντιθέτως κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση η 

Εταιρεία είχε καταγράψει σημαντικά επενδυτικά έσοδα (48,3 εκατομμύρια Ευρώ) από 

πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων και ομολόγων ,όπως αναφέρονται από την ίδια στην 

χρηματοοικονομική της κατάσταση.44 

 

 

4.3.1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ERGO ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία έπειτα από τη συγχώνευση των ERGO 

Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών, ERGO Ζωής και ΑΤΕ Ασφαλιστική, παρέχει ασφαλιστήρια 

συμβόλαια σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις, προσπαθώντας να τους επιφυλάξει από κάθε 

είδους κίνδυνο που μπορεί να επέλθει.  

Τα πιο δημοφιλή ασφαλιστήρια συμβόλαια στον τομέα ασφάλισης ενός ιδιώτη πελάτη, 

είναι: 

 ERGO My Auto45, που αφορά την προστασία του οχήματος με κύριες καλύψεις να είναι 

η αστική ευθύνη, τα καιρικά φαινόμενα, η θραύση κρυστάλλων, τυχόν ατύχημα του 

οδηγού, οι ίδιες ζημιές (μικτή), αλλά και τις υλικές ζημιές που προέρχονται από ένα 

άλλο ανασφάλιστο όχημα. 

Κάθε ενδιαφερόμενος πελάτης έχει τη δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας που έχει 

δημιουργήσει η ασφαλιστική εταιρεία, να υπολογίσει αμέσως το κόστος των 

ασφαλίστρων του οχήματος που επιθυμεί να ασφαλίσει, καθώς και να ελέγξει αν το 

όχημα αυτό είναι ασφαλισμένο, σε ποια εταιρεία αλλά και για πιο χρονικό διάστημα.46 

 

                                                           
44 https://www.ergohellas.gr/pdf/Financial/Trust_Reports/ERGO_Insurance_SFCR_FY2017.pdf  
45 https://www.ergohellas.gr/pages/products/auto  
46 Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών, όπου βρίσκονται διαθέσιμες. 
(https://www.hic.gr/hic/GR/Defaultg.aspx ) 

https://www.ergohellas.gr/pdf/Financial/Trust_Reports/ERGO_Insurance_SFCR_FY2017.pdf
https://www.ergohellas.gr/pages/products/auto
https://www.hic.gr/hic/GR/Defaultg.aspx


61 
 

 ERGO Home, ασφαλιστική κάλυψη που έχει ως στόχο την προστασία της κατοικίας 

του πελάτη αλλά και τα υπάρχοντα του μέσα σε αυτό. Οι βασικές καλύψεις που παρέχει 

αφορούν κινδύνους όπως πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος, κλοπής, σεισμού, φυσικών 

φαινομένων και κάθε άλλου τυχαίου γεγονότος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά.  

 

 ERGO Ασφάλιση Ζωής. Η ασφάλιση ζωής θεωρείται το πιο βασικό ασφαλιστικό 

πρόγραμμα για ιδιώτες, αφού αφορά την προστασία των ίδιων αλλά και των 

οικογενειών τους. Όπως έχει προαναφερθεί, η ERGO Ζωής δραστηριοποιούνταν ως 

ξεχωριστή Ασφαλιστική Εταιρεία πριν τη συγχώνευση που μελετάται στη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Το ασφαλιστικό αυτό πρόγραμμα προστατεύει την 

οικογένεια μέσω της παροχής ενός σημαντικού κεφαλαίου που υπάρχει στη διάθεση 

της σε περίπτωση που αυτή αντιμετωπίσει κάποια αδυναμία ανταπόκρισης της σε 

οικονομικά θέματα λόγω κάποιων εκκρεμοτήτων που μπορεί να έχει ή ακόμα και 

προβλημάτων βασικής ανάγκης. Κάποιες από τις παροχές κάλυψης είναι η ασφάλιση 

δανειολήπτη47, η πρόσκαιρη ασφάλιση 48, η ισόβια ασφάλιση 49, η μικτή ασφάλιση και 

τέλος η ασφάλιση επιβίωσης50 όπου γίνεται καταβολή του κεφαλαίου στον 

ασφαλισμένο, κατά τη λήξη της ασφάλισης του εφ' όσον βρίσκεται εν ζωή, ή στους 

δικαιούχους, σε περίπτωση θανάτου του.  

 

 ERGO Health Care 4U, ERGO Health Care και ERGO Μέριμνα Υγείας, είναι τα 

προγράμματα με τα οποία η Ασφαλιστική Εταιρεία ERGO, παρέχει στους πελάτες της 

πρόληψη αλλά και νοσηλεία για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Αρχικά μέσω της 

Health Care και της Μέριμνας Υγείας, παρέχει στους ασφαλισμένους της πρόσβαση σε 

αρκετά αναγνωρισμένα νοσοκομεία και κλινικές στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό 

με ανώτατο όριο 300.000€ ανά περιστατικό νοσηλείας και 500.000€ ανά ασφαλιστικό 

έτος, αντίστοιχα. Επιπλέον, ως βασικές παροχές διαθέτει τις διαγνωστικές εξετάσεις 

                                                           
47 Καταβολή κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στο έτος εντός του οποίου επήλθε ο Θάνατος ή η Μόνιμη Ολική 

Ανικανότητα του ασφαλισμένου, στο δικαιούχο. (https://www.ergohellas.gr/pages/products/life ) 
48 Η πρόσκαιρη ασφάλιση εγγυάται την καταβολή του καθορισμένου κεφαλαίου στην περίπτωση θανάτου του 

ασφαλισμένου πριν λήξει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για παράδειγμα, αν το συμβόλαιο έχει διάρκεια από την 

1η Νοεμβρίου του 1999 μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2017 και ο ασφαλισμένος αποβιώσει μέσα σε αυτή την 

περίοδο, ο δικαιούχος θα εισπράξει το συμφωνημένο κεφάλαιο. Αν όμως την 1η Νοεμβρίου του 2017 ο δικαιούχος 

είναι εν ζωή, το συμβόλαιο θα λήξει χωρίς καταβολή. (http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=104779 ) 
49 Η ασφάλιση αυτή παρέχει στον ασφαλιζόμενο την καταβολή σύνταξης, είτε μετά την πάροδο μιας 

προσυμφωνημένης περιόδου είτε άμεσα για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό το είδος ασφάλισης μπορεί να 

έχει δύο δικαιούχους, οπότε η σύνταξη καταβάλλεται μέχρι τον θάνατο του τελευταίου από τους δύο  

ασφαλισμένους.( http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=104779 ) 
50 https://www.ergohellas.gr/pages/products/life  

https://www.ergohellas.gr/pages/products/life
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=104779
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=104779
https://www.ergohellas.gr/pages/products/life
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του ασθενούς, τυχόν φυσικοθεραπείες, χημειοθεραπείες, επίδομα τοκετού, καθώς και 

τον προληπτικό ετήσιο έλεγχο του ασφαλισμένου κάθε έτος.  
 

Αυτά, είναι τα πιο συνηθισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια που επιζητούν οι πελάτες της. 

Βέβαια, η ασφαλιστική εταιρεία ERGO παρέχει και άλλους είδους προγράμματα τα οποία 

αφορούν : 

 ένα προσωπικό ατύχημα μέσω του προγράμματος ERGO Προσωπικό Ατύχημα, που 

καλύπτει την μόνιμη μερική ή και ολική ανικανότητα τους ασφαλισμένου, τυχόν 

ιατροφαρμακευτικά έξοδα και νοσοκομειακή περίθαλψη και τα λοιπά.51 

 Τη σύνταξη των ανθρώπων καθώς και την βοήθεια των παιδιών μέσω αποταμίευσης 

από μικρή ηλικία αυτού, προκειμένου να του παρέχεται ένα εγγυημένο κεφάλαιο κάθε 

μήνα για τις σπουδές του ή γενικότερα για οικονομική βοήθεια από την ηλικία των 18 

ετών μέχρι 30 ετών. Πραγματοποιείται μέσω των ασφαλιστικών προγραμμάτων ERGO 

Super Σύνταξη και ERGO Super Παιδικό, αντίστοιχα. 

 Την ασφάλιση σκάφους αναψυχής, μέσω ενός ανταγωνιστικού προγράμματος ERGO 

Σκάφος. 

 Την ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων σε πολυκατοικίες. 

 Τέλος, την ταξιδιωτική ασφάλιση, για την προστασία των ταξιδιωτών από κάθε 

απρόοπτο γεγονός μέσω της ERGO Ασφάλιση Ταξιδιωτών. 

Εν συνεχεία, εκτός από τα προγράμματα που αναλύθηκαν και αφορούν την ασφάλιση 

ιδιωτών, παρέχει ασφάλιση και σε επιχειρήσεις και εργαζομένους αυτών. Αναλυτικότερα, τα 

βασικότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια για επιχειρήσεις, είναι : 

  ERGO Business, το οποίο παρέχει τρία πακέτα καλύψεων, που ως σκοπό έχουν να 

παρέχουν στην επιχείρηση, το γραφείο ή το ιατρείο του ασφαλισμένου, μια 

ολοκληρωμένη προστασία, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει το καθένα, όπως για 

παράδειγμα την απώλεια κερδών ή την καταστροφή από φυσικά φαινόμενα. 
 

 ERGO Ομαδική Ασφάλιση, η οποία παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης 

καθώς και στις οικογένειες αυτών καλύψεις που συμπληρώνουν την κοινωνική τους 

ασφάλιση σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή και θανάτου.52  

                                                           
51 https://www.ergohellas.gr/pages/products/personal-accident  
52 https://www.ergohellas.gr/pages/products/group-insurance  

https://www.ergohellas.gr/pages/products/personal-accident
https://www.ergohellas.gr/pages/products/group-insurance
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 ERGO Αγροτικές Ασφαλίσεις, με βασικές καλύψεις την ασφάλιση της φυτικής 

παραγωγής από φυσικούς κινδύνους, άγρια ζώα ή πυρκαγιά, την ασφάλιση των 

θερμοκηπίων που ίσως έχει στην ιδιοκτησία του ένας αγρότης, από τυχόν αλλαγές της 

θερμοκρασίας ή της υγρασίας του εδάφους αλλά και από φωτιά. Επίσης, δίνει τη 

δυνατότητα στους αγρότες να προστατεύσουν τα ζώα που έχουν στην ιδιοκτησία τους 

μέσω της ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου από επερχόμενο θάνατο λόγω ασθένειας ή 

ατυχήματος. Τέλος, η εταιρεία ασφαλίζει μονάδες υδατοκαλλιέργειας, δηλαδή 

Ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Τα ασφαλιστικά αυτά προγράμματα αφορούν, τον 

εκτρεφόμενο ιχθυοπληθυσμό, τη μεταφορά ζωντανών ιχθύων και τα κτίρια και 

μηχανήματα των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων. 
 

 ERGO Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Η ERGO Ασφαλιστική Εταιρεία δημιούργησε ένα 

πρωτοποριακό πρόγραμμα προκειμένου ο κάθε επενδυτής να νιώθει ασφάλεια για την 

ενέργεια του σε αυτόν τον κλάδο, αφού τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν στις 

μέρες μας μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, που είναι 

ικανή να αντιμετωπίσει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε ενέργεια καθώς και την 

εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών ρυπογόνων πηγών.53 

 

 ERGO Ασφάλιση Πληρωμάτων.54 Στη σημερινή εποχή, ο κλάδος της ναυτιλίας 

προτιμάται από όλο και περισσότερους ανθρώπους που ψάχνουν για εργασία. Όμως, 

οι κίνδυνοι της θάλασσας είναι αρκετά επικίνδυνοι και απρόβλεπτοι. Ως αποτέλεσμα, 

η ERGO Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει και σε αυτή την περίπτωση ένα κατάλληλο 

ασφαλιστικό πρόγραμμα, για να προστατεύει το πλήρωμα του κάθε πλοίου από ολική 

η μερική ανικανότητα, από νοσοκομειακές δαπάνες και ότι άλλο αφορά αυτό.  
 

Τέλος, όπως και στις ασφαλίσεις για ιδιώτες, έτσι και στις ασφαλίσεις για επιχειρήσεις παρέχει 

ασφαλιστικά προϊόντα όπως αυτοκινήτου, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος  και 

ταξιδιωτικής ασφάλισης.    

Η ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία με αυτόν τον τρόπο έχει καταφέρει να καλύπτει 

κάθε είδος κινδύνου των πελατών της και έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στον έντονο 

ανταγωνισμό που υπάρχει ανάμεσα στις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, όπως παρατηρήθηκε 

και στο προηγούμενο κεφάλαιο με τα οικονομικά της στοιχεία. 

                                                           
53 https://www.ergohellas.gr/pages/products/solar-panels  
54 https://www.ergohellas.gr/pages/products/crew  

https://www.ergohellas.gr/pages/products/solar-panels
https://www.ergohellas.gr/pages/products/crew
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4.3.1.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ERGO ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Όμως, η ERGO Ασφαλιστική Εταιρεία στην Ελλάδα, δεν καθησυχάζεται στο πλήθος  

παροχών, που είδαμε στην προηγούμενη ενότητα και στα κέρδη που της επιφέρουν. Έτσι, οι 

ενέργειες της δεν σταματούν εκεί, καθώς σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Αθήνα 

στις 12 Ιουλίου του 2018,55  ξεκίνησε να προωθεί μια δυναμική διείσδυση στον κλάδο Ζωής 

και Υγείας, που δραστηριοποιούνταν πριν τη συγχώνευση μόνο η ERGO Ζωής 

παρουσιάζοντας ζημία, προσπαθώντας να επαναφέρει την καλή λειτουργία του κλάδου και να 

ανταγωνιστεί και πάλι τις ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν ασφάλειες ζωής και υγείας, 

όπως για παράδειγμα είναι η MetLife, η Eurolife και η Εθνική Ασφαλιστική. Με τη 

δραστηριότητα της αυτή έχει ως στόχο να παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη στους πελάτες της 

με νέα προγράμματα μέσω των συνεργατών της, έχοντας προβεί σε οργανωτικές 

αναδιαρθρώσεις αυτών καθώς και στη δημιουργία νέων τεχνολογικών υποδομών για τη 

διευκόλυνση των συνεργατών της αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων 

της.  

Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί πως η Ασφαλιστική Εταιρεία αποτελεί έναν από τους 

μεγαλύτερους χορηγούς του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων 

(Σ.Ε.Γ.Α.Σ)56, συνδέοντας τους αγώνες Run Greece που διενεργούνται σε επτά πόλεις της 

Ελλάδος57 με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας (ΑΜΑ), παρέχοντας το εισιτήριο και τη 

διανομή στους αθλητές, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται δίπλα σε κάθε γεγονός μέσω της ERGO 

Marathon Expo, όπως ονομάζεται.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 https://www.ergohellas.gr/  
56 http://www.segas.gr/index.php/el/  
57 Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Καστοριά, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη  

https://www.ergohellas.gr/
http://www.segas.gr/index.php/el/
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4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. 

 

Η ανάλυση S.W.O.T. είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάλυση του 

εσωτερικού καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Η ονομασία της, 

προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις Strengths (Δυνατά σημεία), Weakness (Αδύναμα σημεία), 

Oppurtunities (Ευκαιρίες) και Threats (Απειλές).  

Τα δυνατά και αδύναμα σημεία της ανάλυσης χαρακτηρίζουν το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές, το εξωτερικό. Ειδικότερα, τα δυνατά και αδύνατα  

σημεία αυτής προκύπτουν από τη χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης, από τα 

χαρακτηριστικά , το προσωπικό και γενικά ότι αφορά τους εσωτερικούς πόρους που μπορεί να 

έχει η εταιρεία. Αντιθέτως, στις ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος ανήκουν 

παράγοντες όπως η ανταγωνιστικότητα του κλάδου, η αλλαγή νομοθεσίας και η εμφάνιση νέων 

αγορών. 58  

Έτσι, ο κύριος σκοπός της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι να ανιχνευτεί η πιο ευνοϊκή 

συσχέτιση μεταξύ των εσωτερικών πόρων, των ικανοτήτων και των βασικών δεξιοτήτων της 

επιχείρησης προκειμένου να καταφέρει να αναπτύξει μια πλεονεκτική και ανταγωνιστική θέση 

στην αγορά, όπου θα έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί καλύτερα τον εαυτό της έναντι των 

ανταγωνιστικών δυνάμεων. Για να πραγματοποιηθεί μια ανάλυση S.W.O.T., ο ερευνητής 

πρέπει να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στον πελάτη, δεδομένου ότι το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα είναι αποτέλεσμα της ικανοποίησης των αναγκών των πελατών.59 

Με άλλα λόγια, η αποστολή της επιχείρησης σε αυτή την περίπτωση, είναι να αναπτύξει τις 

καλύτερες στρατηγικές για την αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατών σημείων της και 

παράλληλα να καταφέρει να εξουδετερώσει τις απειλές της και να περιορίσει τις αδυναμίες 

της. Στρατηγικές που δεν εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες, δυνάμεις και που δεν έχουν την 

δυνατότητα να εξουδετερώνουν τις απειλές του οργανισμού και να περιορίζουν τις αδυναμίες 

του, δεν είναι σε θέση να βελτιώσουν τις επιδόσεις του.60 

 

                                                           
58 https://www.kemel.gr/sites/default/files/files/1_swot_pestel_1.pdf  

59 Friend, G. and Zehle, S. Guide to business planning. United States: Bloomberg Press Published, New York, 

2009> 

60 Barney, J. B. and Griffin R. W. “The management of organizations. Strategy, structure, behaviour”, Boston: 

Houghton Mifflin Company. 2009. 

https://www.kemel.gr/sites/default/files/files/1_swot_pestel_1.pdf
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Σχηματικά, η ανάλυση S.W.O.T. για κάθε οργανισμό, έχει ως εξής:  

 

Πίνακας 4.4 

Ανάλυση SWOT 

 

Πηγή: www.essay.uk.com/free-essays/business/SWOT-analysis-guide.php   

 

Όπου όπως προαναφέρθηκε, τα δύο οριζόντια στοιχεία του πίνακα 4.4 , Strengths (δυνατά 

σημεία)  και Weakness (αδύναμα σημεία) αναφέρονται στο εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης που μελετάται και τα Οpportunities (ευκαιρίες) και Threats (απειλές) στο 

εξωτερικό περιβάλλον αυτής.  

 

 

 

 

 

http://www.essay.uk.com/free-essays/business/SWOT-analysis-guide.php
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4.4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. ΓΙΑ ΤΗΝ ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η ανάλυση S.W.O.T. είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο 

ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο εξετάζει το ευρύτερο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον μιας επιχείρησης. Έτσι λοιπόν, αν η ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ πραγματοποιούσε επίσημα μία τέτοιου είδους ανάλυση μετά την συγχώνευση των 

τριών επιχειρήσεων (ERGO ΖΩΗΣ και ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ από την ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), μέσω των βασικών μεγεθών και των σχολιασμών που καταγράφηκαν 

σε προηγούμενη ενότητα θα μπορούσε να διακρίνει τα ακόλουθα σημεία της όσον αφορά την 

πορεία της και τα θετικά της στοιχεία από την παραπάνω διαδικασία, καθώς και στο που 

ακριβώς να επικεντρώσει την προσοχή της, με τη διαδικασία της συγχώνευσης. 
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STRENGHTS

1) Καλή φήμη της εταιρείας και ενίσχυση
της εμπιστοσύνης, καθώς ανήκει σε έναν
από τους μεγαλύτερους Ασφαλιστικούς
Ομίλους.

2) Με τη συγχώνευση των ERGO Ζημιών,
ERGO Ζωής και ΑΤΕ Ασφαλιστικής, η
ERGO Α.Α.Ε. καταφέρνει να αποκτήσει
ηγετική θέση στον κλάδο των γενικών
ασφαλίσεων, λόγω της επέκτασης του
δικτύου πωλήσεων της.

3) Ικανοποιητικός αριθμός εκπαιδευμένου
προσωπικού , προκειμένου να εξυπηρετούν
πλήρως τους πελάτες.

4) Υψηλός δείκτης φερεγγυότητας,
πληρώντας τα κριτήρια μιας υγιούς
εταιρείας με επαρκή κεφάλαια.

5) Μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών.

WEAKNESSES
1) Μείωση ασφαλίστρων. Πολλοί πελάτες
της ΑΤΕ Ασφαλιστικής δεν συνέχισαν να
ασφαλίζονται στην ERGO Ασφαλιστική,
μετά την συγχώνευση της.

2) Μείωση των καθαρών κερδών της
Εταιρείας, λόγω ρίσκου και μείωσης
επενδυτικού αποτελέσματος.

3) Πολυπληθές προσωπικό.

OPPORTUNITIES
1) Διεύρυνση πελατολογίου.

2) Εξέλιξη και σε άλλες χώρες.

3) Περαιτέρω προγράμματα
καινοτομίας, για τη διευκόλυνση των
συνεργατών αλλά και των πελατών της
Ασφαλιστικής Εταιρείας.

4) Δυνατότητα αναδιάρθρωσης του
προσωπικού, μέσω ενθάρρυνσης και
ανταμοιβής για ένα καλό αποτέλεσμα.

THREATS

1) Αυξημένος ανταγωνισμός, λόγω της
ύπαρξης πολλών ασφαλιστικών εταιρειών
στην Ελλάδα.

2) Οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

3) Ενδεχόμενη μείωση της αγοραστικής
δύναμης των καταναλωτών, θεωρώντας ως
μη βασική ανάγκη την ασφάλιση τους, σε
περίοδο κρίσης.

4) Η συγχώνευση των εταιρειών με την
πάροδο του χρόνου, μπορεί να μεταδώσει
τα αρνητικά ποσά των ERGO Ζημιών και
ΑΤΕ Ασφαλιστικής στη νέα ERGO A.A.E.

S.W.O.T.
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Ενώ η ERGO Ασφαλιστική Εταιρεία στην Ελλάδα εμφανίζει αρκετά δυνατά σημεία τα 

οποία μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστική της θέση για να μπορεί να κρατήσει την 

επαρκή της κερδοφορία και αναγνώριση , υπάρχουν και σημεία τα οποία χρήζουν την προσοχή 

αυτής καθώς η συγχώνευση εταιρειών δεν είναι απαραίτητα μια διαδικασία με πάντα θετικά 

αποτελέσματα για τις δυο ή περισσότερες επιχειρήσεις που αναμειγνύονται.  

Με τη συγχώνευση των ERGO Ζημιών, ERGO Ζωής και ΑΤΕ Ασφαλιστικής, η ERGO 

Α.Α.Ε. καταφέρνει να αποκτήσει ηγετική θέση στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων, λόγω της 

επέκτασης του δικτύου πωλήσεων της, παράλληλα η ERGO Ζωής καταφέρνει να «ξεφύγει» 

από τη ζημία που είχε το τελευταίο έτος πριν τη συγχώνευση της και η ΑΤΕ Ασφαλιστική να 

«γλιτώσει» την καταστροφή της , αφού η έλλειψη αποθεματικών θα την ανάγκαζε να κλείσει 

μη έχοντας τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Η «νέα» βέβαια επιχείρηση, 

καταλαμβάνει μεγαλύτερο ρίσκο πραγματοποιώντας μια συγχώνευση με δύο πιο αδύναμες από 

αυτήν επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει αποτυχία της εν λόγω ενέργειας, καθώς μπορεί να 

επωφεληθεί από το νέο πελατολόγιο που λαμβάνει και από την επέκταση της σε περισσότερα 

σημεία. Επιπλέον, ξεκινά να δραστηριοποιείται σε κάθε είδους ασφάλιση, προκειμένου μέσω 

του ευρέως αυτού φάσματος να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε περισσότερους πελάτες της. 

Με τη δημιουργία μιας σύγχρονης πλατφόρμας που κάθε δυνητικός πελάτης έχει τη 

δυνατότητα να μάθει το κόστος ασφάλισης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και κάθε 

ασφαλισμένος στην συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία να πληρώσει τα ασφάλιστρά του με 

μια απλή διαδικασία από όπου και αν βρίσκεται, καθώς και να ελέγξει τη διάρκεια του 

συμβολαίου του.  

Με άλλα λόγια η εταιρεία δεν καθησυχάζεται σε τυχόν καλές προοπτικές που μπορεί να έχει 

αλλά προσπαθεί να καινοτομεί και να πετυχαίνει τους οικονομικούς της στόχους όπως 

παρατηρήσαμε και στην προηγούμενη ενότητα.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η μελέτη αυτή γενικότερα είχε ως κύριο στόχο να αναδείξει τις θετικές αλλά και αρνητικές 

επιπτώσεις, των συγχωνεύσεων και των εξαγορών καθώς και την πολιτική ανταγωνισμού που 

ακολουθείται από τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Όπως 

είναι γνωστό, λόγω της οικονομικής ύφεσης και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στις μέρες 

μας κάθε ενεργή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ασκούνται πιέσεις σε όλους 

τους τομείς παραγωγής, όπως είναι και η Ευρωπαϊκή Οδηγία Φερεγγυότητας Ⅱ που 

εφαρμόζεται πλέον σε κάθε ασφαλιστική εταιρεία και που αναλύθηκε διεξοδικά σε 

προηγούμενη ενότητα. Ως φυσικό επακόλουθο αυτών, πολλές επιχειρήσεις διαφεύγουν στη 

διαδικασία των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, θεωρώντας αυτή ως δικλείδα ασφαλείας για 

την μελλοντική επιβίωση στο ολοένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Στην μελέτη περίπτωσης εξετάστηκε μια από τις πιο πρόσφατες και μεγάλες συγχωνεύσεις 

στον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο που σίγουρα δεν θα είναι και η μοναδική, αφού αν 

πραγματοποιήσουμε μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο θα παρατηρήσουμε ότι είναι 

σοβαρή σκέψη και άλλων Ασφαλιστικών Εταιρειών.  

Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης που διεξήχθη, η συγχώνευση των εταιρειών ERGO 

Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών, ERGO Ζωής και ΑΤΕ Ασφαλιστικής, είχε θετικές επιδράσεις 

αφού η πρώτη ενίσχυσε τη θέση της και οι άλλες δυο διέφυγαν τον κίνδυνο πτώχευσης, λόγω 

έλλειψης αποθεματικών και ζημίας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα οικονομικά μεγέθη της 

νέας εταιρείας ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία βελτιώνονται σημαντικά τουλάχιστον 

ως προς το τεχνικό καθαρό αποτέλεσμα το οποίο αθροιστικά ήταν αρνητικό πριν τη 

συγχώνευση των τριών εταιρειών και των καθαρών κερδών που για τις ERGO Ζωής και ΑΤΕ 

Ασφαλιστική υπήρχε ζημία, οπότε ως λογικό επακόλουθο είναι να έχουν μειωθεί τα κέρδη από 

το έτος 2016 στο έτος 2017, καθώς η ζημία ουσιαστικά καλύφθηκε από την ERGO Ζημιών.  

Τέλος λοιπόν, η Ασφαλιστική Εταιρεία συνεχίζει τη δραστηριότητα της έπειτα της 

συγχώνευσης, χωρίς να διακατέχεται από κάποιον άμεσο κίνδυνο όπως και σε προηγούμενη 

ενότητα τονίστηκε μέσω των δεικτών φερεγγυότητας αυτής και έχοντας ως στόχο σήμερα την 

δυναμική διείσδυση και στους τομείς ζωής και υγείας, στους οποίους παρατηρείται έντονος 

ανταγωνισμός.  

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 Ιωάννης Κ. Ρόκας (2012), Ασφαλιστικό δίκαιο. Νομική Βιβλιοθήκη.  

 

 Μανώλης Ξανθάκης & Χρήστος Αλεξάκης (2007). Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

Επιχειρήσεων.  Εκδόσεις  Αθ. Σταμούλης . 

 

 Ειρήνη Φαφαλιού, Μιχάλης Πολέμης (2016). Σύγχρονα Θέματα Βιομηχανικής  

Πολιτικής, Εκδόσεις  Ε. Μπένου, Αθήνα.  

 

 Παπαδάκης Βασίλης (1999). Στρατηγική των Επιχειρήσεων : Ελληνική και Διεθνής  

Εμπειρία , Εκδόσεις Μπένου. 
  

 Μύρων Μ. Ζαβλάνος (2002). Μάνατζμεντ , Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης , Αθήνα.  

 

 Ιωάννης Κ. Ρόκας (2004). Ασφαλιστικός Κώδικας, Σάκκουλας Π.Ν. 

 

 Κουσκουνά Ε., Τρακάκη Μ., Μακρής Κ., Δραγώνα Μ.,  Γουλής Ν. (2007). Στοιχεία 

Ιδιωτικής Ασφάλισης, Εθνική Ασφαλιστική, 2η έκδοση. 

 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 C. Kummer and U. Steger (2008). “Why merger and acquisition waves reoccur, the 

vicious circle from pressure to failure”, Strategic Management Review. 

 

 Friend, G. and Zehle (2009). S. Guide to business planning. United States: Bloomberg 

Press Published, New York. 

 

 Barney, J. B. and Griffin R. W. (2009), “The management of organizations. Strategy, 

structure, behavior”, Boston: Houghton Mifflin Company.  

 

 A.H. Michael, R.E. Freeman and J.S. Harrison (2008). The Blackwell Handbook of 

Strategic Management, Blackwell Publishers.    

 

 Andenas M., Avesani R. G., Vella F., Manes P & R. W. Phillip (2017). Solvency II: a 

Dynamic Challenge for the Insurance Market, II Mulino. 

 

 Chandler S. (2009). LEAP! 101 Ways to Grow Your Business, Career Press. 

 

 Doff R. (2011). Risk Management for Insurers: Risk Control, Economic Capital and 

Solvency II, Risk Books. 

 



73 
 

 

 Janssen J. and Raimondo M. (2013). VaR Methodology for Non-Gaussian Finance, 

John Wiley & Sons, Incorporated, 1st Edition. 

 

 Karenfort S. (2011). Synergy in Mergers & Acquisitions, The Role of Business 

Relatedness, Josef Eul Verlag. 

 

 Marcello G.C. (2009). The Solvency II Handbook: Developing ERM Frameworks in 

Insurance and Reinsurance Companies, Incisive Media. 

 

 O’D Gabrielle (2014). Solvency II: Stakeholder Communications and Change, 

Routledge, 2nd Edition. 

 

 Ozdemir B. (2015). ORSA: Design and Implementation, Risk Books. 

 

 P.K. Gupta (2007). Fundamentals of Insurance, Global Media. 

 

 S.C. Sahoo & S.C. Das (2008). Insurance Management, Global Media. 

 

 Helmut H., Mandeep L. & Project Group Restatement of European Insurance Contract 

Law (2011).  Principles of European Insurance Contract Law: A Model Optional 

Instrument, Sellier - de Gruyter. 

 

 Snow B. (2011). Mergers and Acquisitions For Dummies, John Willey & Sons. 

 

 Tobin B. J. And Parker L.R. (2009). Joint Ventures, Mergers and Acquisitions, and 

Capital Flow, Nova Science Publishers, Incorporated. 

 

 Van Hulle K. (2018). Solvency II Is Good for You, Intersentia. 

 

 Weber Y. (2012). Handbook of Research in Mergers and Acquisitions, Edward Elgar 

Publishing Limited. 

 

 Whitaker S.C. (2012).  Mergers & Acquisitions Integration Handbook: Helping 

Companies Realize the Full Value of Acquisitions, John Willey & Sons. 

 

 

 

 

 

 



74 
 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 http://www.eaee.gr/cms/basic-page/79/i-symvoli-tis-asfalisis-stin-koinonia-kai-tin-

oikonomia 

 

 http://www.eias.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id

=42&Itemid=84&lang=el 

 

 http://www.insurance-eea.gr/gr/el/articles/i-dyskoli-synexeia-tis-solvency-gia-tin-

agora 

 

 http://insuranceworld.gr/40330/eidiseis/asfalistikes-eidiseis/ta-mistika-ton-

asfalistikon-gia-ta-perithoria-ferengiotitas-solvency-ii/ 

 

 http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1586782/oloklhrothhke-h-nomikh-

syghoneysh-ate-asfalistikhs.html 

 

 http://www.progressiveic.com/easyconsole.cfm/id/195 

 

 https://insuranceforum.gr/specialist/o-

%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%C

E%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF

%83%CE%B7%CF%82-%CF%83/ 

 

 http://www.iskra.gr/%CE%BF-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE

%BA%CF%8C%CF%82-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-

%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE

%B9%CE%BA/ 

 

 http://www.dealnews.gr/roi/item/163318-

A%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%C

E%BA%CE%AE-A%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-T%CE%BF-Solvency-

II-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-

%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%C2%AB%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%C2%BB#.WurLUIiFPI

U 

 

 https://www.insurancedaily.gr/pies-sygchonefsis-exagores-apascholisan-tin-asfalistiki-

agora-to-2015/ 

 

http://www.eaee.gr/cms/basic-page/79/i-symvoli-tis-asfalisis-stin-koinonia-kai-tin-oikonomia
http://www.eaee.gr/cms/basic-page/79/i-symvoli-tis-asfalisis-stin-koinonia-kai-tin-oikonomia
http://www.eias.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=84&lang=el
http://www.eias.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=84&lang=el
http://www.insurance-eea.gr/gr/el/articles/i-dyskoli-synexeia-tis-solvency-gia-tin-agora
http://www.insurance-eea.gr/gr/el/articles/i-dyskoli-synexeia-tis-solvency-gia-tin-agora
http://insuranceworld.gr/40330/eidiseis/asfalistikes-eidiseis/ta-mistika-ton-asfalistikon-gia-ta-perithoria-ferengiotitas-solvency-ii/
http://insuranceworld.gr/40330/eidiseis/asfalistikes-eidiseis/ta-mistika-ton-asfalistikon-gia-ta-perithoria-ferengiotitas-solvency-ii/
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1586782/oloklhrothhke-h-nomikh-syghoneysh-ate-asfalistikhs.html
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1586782/oloklhrothhke-h-nomikh-syghoneysh-ate-asfalistikhs.html
http://www.progressiveic.com/easyconsole.cfm/id/195
https://insuranceforum.gr/specialist/o-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83/
https://insuranceforum.gr/specialist/o-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83/
https://insuranceforum.gr/specialist/o-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83/
https://insuranceforum.gr/specialist/o-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83/
https://insuranceforum.gr/specialist/o-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83/
https://insuranceforum.gr/specialist/o-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83/
http://www.iskra.gr/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://www.iskra.gr/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://www.iskra.gr/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://www.iskra.gr/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://www.iskra.gr/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://www.iskra.gr/%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://www.dealnews.gr/roi/item/163318-A%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-A%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-T%CE%BF-Solvency-II-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%C2%AB%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%C2%BB#.WurLUIiFPIU
http://www.dealnews.gr/roi/item/163318-A%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-A%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-T%CE%BF-Solvency-II-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%C2%AB%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%C2%BB#.WurLUIiFPIU
http://www.dealnews.gr/roi/item/163318-A%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-A%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-T%CE%BF-Solvency-II-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%C2%AB%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%C2%BB#.WurLUIiFPIU
http://www.dealnews.gr/roi/item/163318-A%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-A%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-T%CE%BF-Solvency-II-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%C2%AB%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%C2%BB#.WurLUIiFPIU
http://www.dealnews.gr/roi/item/163318-A%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-A%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-T%CE%BF-Solvency-II-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%C2%AB%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%C2%BB#.WurLUIiFPIU
http://www.dealnews.gr/roi/item/163318-A%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-A%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-T%CE%BF-Solvency-II-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%C2%AB%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%C2%BB#.WurLUIiFPIU
http://www.dealnews.gr/roi/item/163318-A%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-A%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-T%CE%BF-Solvency-II-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%C2%AB%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%C2%BB#.WurLUIiFPIU
https://www.insurancedaily.gr/pies-sygchonefsis-exagores-apascholisan-tin-asfalistiki-agora-to-2015/
https://www.insurancedaily.gr/pies-sygchonefsis-exagores-apascholisan-tin-asfalistiki-agora-to-2015/


75 
 

 http://www.letslearnfinance.com/advantages-and-disadvantages-of-mergers-and-

acquisitions.html 

 

 https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/solvencyII.aspx 

 

 https://www.nextdeal.gr/epikairotita/asfalistika-nea/idiotiki-asfalisi/82795/oi-deka-

protes-se-paragogi-asfalistikes 

 

 http://www.accountancygreece.gr/%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B3%

CE%B3%CF%85%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-

%CE%B9%CE%B9-solvency-ii/ 

 

 http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201702/223/editor/orsa.pdf 

 

 https://eiopa.europa.eu/Publications/Interviews/Interview%20by%20Gabriel%20Bern

ardino%20Asfalistiko%20Nai%20magazine%20EL_Greek.pdf 

 

 www.euro2day.g 

 

 http://www.essay.uk.com/free-essays/business/SWOT-analysis-guide.php 

 

 https://www.kemel.gr/sites/default/files/files/1_swot_pestel_1.pdf 

 

 https://www.ergohellas.gr/pdf/Financial/Trust_Reports/ERGO_Insurance_SFCR_FY2

017.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.letslearnfinance.com/advantages-and-disadvantages-of-mergers-and-acquisitions.html
http://www.letslearnfinance.com/advantages-and-disadvantages-of-mergers-and-acquisitions.html
https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/solvencyII.aspx
https://www.nextdeal.gr/epikairotita/asfalistika-nea/idiotiki-asfalisi/82795/oi-deka-protes-se-paragogi-asfalistikes
https://www.nextdeal.gr/epikairotita/asfalistika-nea/idiotiki-asfalisi/82795/oi-deka-protes-se-paragogi-asfalistikes
http://www.accountancygreece.gr/%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B9-solvency-ii/
http://www.accountancygreece.gr/%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B9-solvency-ii/
http://www.accountancygreece.gr/%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B9-solvency-ii/
http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201702/223/editor/orsa.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Interviews/Interview%20by%20Gabriel%20Bernardino%20Asfalistiko%20Nai%20magazine%20EL_Greek.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Interviews/Interview%20by%20Gabriel%20Bernardino%20Asfalistiko%20Nai%20magazine%20EL_Greek.pdf
http://www.euro2day.g/
http://www.essay.uk.com/free-essays/business/SWOT-analysis-guide.php
https://www.kemel.gr/sites/default/files/files/1_swot_pestel_1.pdf
https://www.ergohellas.gr/pdf/Financial/Trust_Reports/ERGO_Insurance_SFCR_FY2017.pdf
https://www.ergohellas.gr/pdf/Financial/Trust_Reports/ERGO_Insurance_SFCR_FY2017.pdf

