
ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ 

ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ  

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 

 

τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για 

τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα, ςε ςυνζχεια των αντίςτοιχων αςκιςεων που 

αφοροφςαν τισ τράπεηεσ. Σα αποτελζςματά τουσ εξετάςτθκαν από τθ Διεφκυνςθ Εποπτείασ Ιδιωτικισ 

Αςφάλιςθσ *Δ.Ε.Ι.Α.+ και τα ςυνολικά αποτελζςματα τθσ ελλθνικισ Αςφαλιςτικισ Αγοράσ δόκθκαν ςτθ 

δθμοςιότθτα. 

Οι αςκιςεισ αυτζσ βαςίςτθκαν ςε ακραία «ςενάρια» οικονομικϊν καταςτάςεων, ςτα οποία κλικθκαν οι 

εταιρίεσ να ανταποκρικοφν. Σα πικανά ςενάρια αυτά ιταν τα εξισ: 

1. Μεγάλθ πτϊςθ ςτισ τιμζσ των μετοχϊν και ομολόγων, με παράλλθλθ μείωςθ ςτισ αξίεσ των ακινιτων 

2. Πτϊςθ και πάλι ςτισ προθγοφμενεσ τιμζσ, αλλά ςε μικρότερο ποςοςτό *πιο ευνοϊκι περίπτωςθ+, που 

ξεκινά από τα εταιρικά ομόλογα μεταφζροντάσ τθ ςτα κρατικά και τραπεηικά ομόλογα, ςτισ μετοχζσ και 

ςτα ακίνθτα 

3. ενάριο πικανισ αφξθςθσ του πλθκωριςμοφ κατά 1% ι 3%, γεγονόσ που επιφζρει προβλιματα ςτθν 

οικονομία 

4. Κίνδυνοι για τθν αςφαλιςτικι εταιρία από το γεγονόσ ότι μπορεί να αυξθκεί ςθμαντικά ο μζςοσ όροσ 

ηωισ των αςφαλιςμζνων πελατϊν τθσ [ςυντάξεισ+ ι αντίςτροφα από το γεγονόσ ότι μπορεί να αυξθκεί ο 

αρικμόσ των κανάτων των πελατϊν τθσ ι τζλοσ να αυξθκοφν οι εξαγορζσ και ακυρϊςεισ αςφαλιςτθρίων 

ςυμβολαίων 

5. Να προκφψει ζνα καταςτροφικό ςενάριο ςειςμοφ, ςαν αυτόν που μπορεί να ςυμβεί μια φορά ςτα 200 

χρόνια  



6. Η περίπτωςθ να «πζςουν» τα επιτόκια, οπότε να εμφανιςτοφν χαμθλζσ αποδόςεισ 

Η ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ωσ εταιρία μζλοσ του ελβετο – γερμανικοφ Ομίλου “BALOISE Group – BASLER 

Lebensversicherungs AG” με 45ετι παρουςία ςτθν Ελλάδα, ςυμμετείχε και ςτισ δφο αςκιςεισ, 

επιβεβαιϊνοντασ και με το παραπάνω τισ υγιείσ οικονομικζσ βάςεισ, όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται και ςτο 

εταιρικό μασ site ςτθν ενότθτα «ΦΕΡΕΓΓΤΟΣΗΣΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» και πετυχαίνοντασ αποτελζςματα που 

καλφπτουν το απαιτοφμενο όριο ςχεδόν 3 φορζσ. 

υγκεκριμζνα, με βάςθ τθν Κοινοτικι Οδθγία Solvency II, θ κεφαλαιακι επάρκεια τθσ Εταιρίασ μασ βρίςκεται 

ςε ιδιαιτζρωσ υψθλό επίπεδο, εξαςφαλίηοντασ Δείκτη Φερεγγυότητασ 275,20% *ςτο standard μοντζλο+, 

όπωσ αποτυπϊνεται και ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

 



ενάρια ακραίων οικονομικϊν καταςτάςεων: 

1ο ςενάριο: 

το ςενάριο αυτό γίνεται θ υπόκεςθ ότι ςθμειϊνεται κραχ ςτθν χρθματιςτθριακι αγορά των μετοχϊν 

μεταφζροντασ τθν κρίςθ και ςτισ αγορζσ των ομολόγων και των ακινιτων.  

Προβλζπει ραγδαία μείωςθ των τιμϊν των μετοχϊν κατά 41%, με ταυτόχρονθ πτϊςθ ςτισ αξίεσ των 

ομολόγων και των ακίνθτων και μάλιςτα ςτθν πιο δυςμενι εκδοχι τουσ. Χαρακτθριςτικά, οι τιμζσ των 

εμπορικϊν ακινιτων μειϊνονται κατά 49% ενϊ των κατοικιϊν κατά 17,10%.  

το εν λόγω ςενάριο, ο Δείκτησ Φερεγγυότητασ διατηρείται ςε υψηλότατο ποςοςτό τησ τάξησ του 234,60%, 

ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 

 

 



2ο ςενάριο: 

Αυτό το υποκετικό ςενάριο προβλζπει ωσ πθγι προβλθμάτων τθν αγορά των εταιρικϊν ομολόγων, 

μεταφζροντασ τισ αναταραχζσ και ςτισ ευρφτερεσ αγορζσ κρατικϊν και τραπεηικϊν ομολόγων, με ταυτόχρονθ 

μείωςθ ςτισ τιμζσ των μετοχϊν και των ακινιτων. Χαρακτθριςτικά, θ μείωςθ ςτισ τιμζσ των μετοχϊν 

ανζρχεται ςτο 21%, ςτισ τιμζσ των εμπορικϊν ακινιτων ςτο 18% και ςτισ κατοικίεσ ςτο 15,7%.  

Ο Δείκτησ Φερεγγυότητασ διαμορφϊνεται ςε ακόμα υψηλότερο ποςοςτό ςυγκριτικά με το πρϊτο ςενάριο 

και ςυγκεκριμζνα ςε 259,80%, όπωσ αποτυπϊνεται ςτον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

 



3ο ςενάριο: 

Προβλζπει τθν αφξθςθ του πλθκωριςμοφ, ωσ εξισ: 

 + 1%  

 + 3%  

τθν πρϊτθ περίπτωςθ, ο Δείκτησ Φερεγγυότητασ τησ Εταιρίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 270,00%, ενϊ ςτη 

δεφτερη ςε ποςοςτό 258,70%.  

Αναλυτικότερα: 

 

 

 



4ο ςενάριο: 

χετικά όςα προβλζπονται από τθν Ευρωπαϊκι Άςκθςθ Προςομοίωςθσ Ακραίων Φαινομζνων και αφοροφν τισ 

Αςφαλίςεισ Ζωισ, θ ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ πζτυχε και πάλι ιδιαίτερα υψηλά αποτελζςματα. Οι περιπτϊςεισ 

αυτζσ περιλαμβάνουν αντιμετϊπιςθ των εξισ αςφαλιςτικϊν κινδφνων:  

 Αφξθςθ του προςδόκιμου ηωισ (μακροβιότθτα), δθλαδι οι αςφαλιςμζνοι να ηιςουν πολφ *ςυντάξεισ+ 

 Αφξθςθ των κανάτων (κνθςιμότθτα), δθλαδι οι αςφαλιςμζνοι να ηιςουν λίγο 

 Αφξθςθ τθσ εξαγοράσ και ακυρωςιμότθτασ ςυμβολαίων, δθλαδι οι αςφαλιςμζνοι να ςταματιςουν τα 

ςυμβόλαιά τουσ 

Αναλυτικά: 

 

 

 



Προχποκζςεισ ςεναρίων: 

Κίνδυνοσ μακροβιότητασ 

 10% αφξθςθ ςτα ποςοςτά μακροβιότθτασ - Δείκτησ Φερεγγυότητασ 274,90% 

 18% αφξθςθ ςτα ποςοςτά μακροβιότθτασ - Δείκτησ Φερεγγυότητασ 274,70% 

Κίνδυνοσ θνηςιμότητασ 

 0,2% αφξθςθ ςτα ποςοςτά κνθςιμότθτασ - Δείκτησ Φερεγγυότητασ 275,00% 

 0,06% αφξθςθ ςτα ποςοςτά κνθςιμότθτασ - Δείκτησ Φερεγγυότητασ 275,10% 

Κίνδυνοσ εξαγοράσ / ακυρωςιμότητασ 

 20%  αφξθςθ ςτα ποςοςτά εξαγοράσ / ακυρωςιμότθτασ - Δείκτησ Φερεγγυότητασ 274,90% 

 35% αφξθςθ ςτα ποςοςτά εξαγοράσ / ακυρωςιμότθτασ - Δείκτησ Φερεγγυότητασ 274,70% 

 

 

5ο ςενάριο: 

Σο επόμενο ςενάριο τθσ άςκθςθσ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων περιλαμβάνει τθν ζκκεςθ ςε κίνδυνο 

ενόσ καταςτροφικοφ ςειςμοφ, τζτοιου μεγζκουσ που θ πικανότθτα να ςυμβεί είναι 1 ςτα 200 χρόνια. Και υπό 

τισ προχποκζςεισ αυτζσ, ο Δείκτησ Φερεγγυότητασ τησ Εταιρίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 264,10%, όπωσ 

φαίνεται και ςτον ακόλουκο πίνακα:  



 

 

6ο ςενάριο: 

τθν περίπτωςθ άςκθςθσ χαμθλϊν επιτοκίων, όπου υπάρχει μείωςθ επιτοκίων και αποδόςεων, θ ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ 

ΕΝΩΗ και πάλι πζτυχε πολφ υψηλά αποτελζςματα, δηλαδή Δείκτη Φερεγγυότητασ 271,90% και 275,00% 

αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα: 



 

 

Όλα τα πιο πάνω οικονομικά ςτοιχεία του Πανευρωπαϊκοφ Stress Test δείχνουν ότι θ ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ζχει 

υπερκαλφψει ςχεδόν 3 φορζσ το Δείκτη Φερεγγυότητασ.  

Σα ςτοιχεία αυτά, ςε ςυνδυαςμό με τα ςφγχρονα αςφαλιςτικά προγράμματα που διακζτει, το ιδιαίτερα 

αξιόλογο ςτελεχιακό δυναμικό τθσ, το προςεκτικά επιλεγμζνο δίκτυο ςυνεργατϊν πωλιςεων και τισ 

πολυετείσ ςυμβάςεισ με τισ μεγαλφτερεσ Ανταςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ παγκοςμίωσ, τθν φζρνουν ςτισ πρϊτεσ 

κζςεισ τθσ προτίμθςθσ ςυνεργατϊν και πελατϊν.  


