
 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α., είλαη Εηαηξία κέινο ηνπ ειβεην - γεξκαληθνύ Οκίινπ “BALOISE Group – BASLER 

Lebensversicherungs AG”, κε ζεκαληηθή αζθαιηζηηθή θαη αληαζθαιηζηηθή δξαζηεξηόηεηα. Ιδξύζεθε ην 1970, από κία 

νκάδα θνξπθαίσλ νηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ παγθνζκίσο γλσζηή Τξάπεδα AMERICAN 

EXPRESS. Σύληνκα απέθηεζε δπλακηθή παξνπζία ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά, ζηεξηδόκελε ζηελ άξηζηε νξγάλσζε θαη 

ηελ πςειή πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηεο. Γηα 45 νιόθιεξα ρξόληα ραξάζζεη ηελ πνξεία ηεο κε Φεξεγγπόηεηα, 

Αμηνπηζηία θαη Σπλέπεηα. 

Είλαη ζπλδεδεκέλε, κέζσ ζηαζεξώλ θαη πνιπεηώλ ζπκβάζεσλ, κε πξώηεο ζεηξάο Αληαζθαιηζηηθέο Εηαηξίεο, δηεζλνύο 

θύξνπο θαη ηεξάζηηαο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο, πνπ ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηηο 15 κεγαιύηεξεο ζε παγθόζκην 

επίπεδν. 

Σηε ζεκεξηλή επνρή ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη θαη ν θαηαλαισηήο  πξέπεη λα γλσξίδεη κε πνηα εηαηξία ζπλεξγάδεηαη. 

Είλαη βαζηθό ζηνηρείν ινηπόλ, λα ππάξρεη δηαθάλεηα κεηαμύ ελόο πειάηε θαη κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο. 

Γη’ απηόλ αθξηβώο ην ιόγν ζαο παξαζέηνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο, όπνπ κπνξείηε λα δηαπηζηώζεηε πιένλ κε 

αξηζκνύο θαη όρη κε ιόγηα όηη είλαη κία από ηηο πιένλ θεξέγγπεο εηαηξίεο ηεο αγνξάο καο. Βάζεη ησλ νδεγηώλ ηεο 

E.I.O.P.A., δειαδή ηεο Κεληξηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ηα απαηηνύκελα θεθάιαηα 

πξνθεηκέλνπ κία εηαηξεία λα ζεσξείηαη θεξέγγπα, πξέπεη λα θαιύπηνληαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 100%  

 

 



 

 

 

Ο πίλαθαο απηόο δείρλεη όηη, κε βάζε ηελ θνηλνηηθή νδεγία  Solvency I: 

Τν 2010 ελώ απαηηνύληαλ θεθάιαηα ύςνπο 16.745.734€ γηα ηελ Αηιαληηθή Έλσζε, ε Εηαηξία δηέζεηε θεθάιαηα ύςνπο 

36.965.592€, δειαδή ππεξθάιππηε ηελ απαίηεζε θαηά 220,75%.  

Τν 2011 ελώ απαηηνύληαλ θεθάιαηα ύςνπο 16.947.208€ γηα ηελ Αηιαληηθή Έλσζε, ε Εηαηξία δηέζεηε θεθάιαηα ύςνπο 

47.192.517€, δειαδή ππεξθάιππηε ηελ απαίηεζε θαηά 278,47%. 

Τν 2012 ελώ απαηηνύληαλ θεθάιαηα ύςνπο 16.293.660€ γηα ηελ Αηιαληηθή Έλσζε, ε Εηαηξία δηέζεηε θεθάιαηα ύςνπο 

44.430.048€, δειαδή ππεξθάιππηε ηελ απαίηεζε θαηά 272,70%. 

Τν 2013 ελώ απαηηνύληαλ θεθάιαηα ύςνπο 15.869.986€ γηα ηελ Αηιαληηθή Έλσζε, ε Εηαηξία δηέζεηε θεθάιαηα ύςνπο 

47.506.936€, δειαδή ππεξθάιππηε ηελ απαίηεζε θαηά 299,35%. 

Απηό δείρλεη ζαθώο πόζν πεξηζζόηεξα θεθάιαηα δηαζέηεη ε Ατλαντική Ένωση από απηά  πνπ απαηηνύληαη θαη πόζν 

πςειή είλαη ε θεξεγγπόηεηά ηεο. 

 

Όπσο είλαη πιένλ γλσζηό, ε Επξσπατθή Έλσζε πξόθεηηαη λα αλεβάζεη ηνλ πήρε ηεο θεξεγγπόηεηαο ρηίδνληαο έλα 

πνιύ πην απαηηεηηθό ζύζηεκα έξεπλαο θαη ειέγρνπ ηεο θεξεγγπόηεηαο κηαο εηαηξίαο, ην απνθαινύκελν Solvency II, 

πνπ απαηηεί πνιύ κεγαιύηεξα θεθάιαηα. 

Τν Solvency II πξόθεηηαη λα εθαξκνζηεί ζε όιε ηελ Επξσπατθή Έλσζε, ζπλεπώο θαη ζηελ Ειιάδα από 01/01/2016.  

Η Αηιαληηθή Έλσζε πξσηνπνξώληαο πάληα, αληί λα πεξηκέλεη ην 2016 λα ην εθαξκόζεη, ην εθαξκόδεη αλεπίζεκα ήδε 

από ην 2009.  



 

 

Τα ζηνηρεία απηά κε βάζε ηε λέα θνηλνηηθή νδεγία είλαη ηα εμήο: 

 

Απηό ζεκαίλεη όηη, κε βάζε ηελ θνηλνηηθή νδεγία  Solvency IΙ: 

Τν 2010 ελώ απαηηνύληαλ θεθάιαηα ύςνπο 34.560.248€ γηα ηελ Αηιαληηθή Έλσζε, ε Εηαηξία δηέζεηε θεθάιαηα ύςνπο 

38.109.251€, δειαδή ππεξθάιππηε ηελ απαίηεζε θαηά 110,3%.  

Τν 2011 ελώ απαηηνύληαλ θεθάιαηα ύςνπο 28.192.239€ γηα ηελ Αηιαληηθή Έλσζε, ε Εηαηξία δηέζεηε θεθάιαηα ύςνπο 

39.195.124€, δειαδή ππεξθάιππηε ηελ απαίηεζε θαηά 139,0%. 

Τν 2012 ελώ απαηηνύληαλ θεθάιαηα ύςνπο 29.734.644€ γηα ηελ Αηιαληηθή Έλσζε, ε Εηαηξία δηέζεηε θεθάιαηα ύςνπο 

53.499.382€, δειαδή ππεξθάιππηε ηελ απαίηεζε θαηά 180,0%. 

Τν 2013 ελώ απαηηνύληαλ θεθάιαηα ύςνπο 26.357.813€ γηα ηελ Αηιαληηθή Έλσζε, ε Εηαηξία δηέζεηε θεθάιαηα ύςνπο 

72.529.270€, δειαδή ππεξθάιππηε ηελ απαίηεζε θαηά 275,2%. 

Απηό δείρλεη ζαθώο πόζα πεξηζζόηεξα θεθάιαηα έρεη ε Ατλαντική Ένωση από απηά πνπ απαηηνύληαη θαη πόζν 

πςειή είλαη ε θεξεγγπόηεηά ηεο. Τελ ίδηα ζηηγκή ε αγνξά θαίλεηαη λα έρεη κόιηο 44% θάιπςε γηα ην 2010 θαη κόιηο 

25% γηα ην 2011, ελώ ζα έπξεπε λα είλαη ζην 100% ηνπιάρηζηνλ. 



 

 

Σην Solvency I θαη Solvency II πξέπεη ε εηαηξία λα θαιύπηεη ην 100% γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο θεξέγγπα. Όπσο 

δηαπηζηώλεηε, ε Ατλαντική Ένωση έρεη πνιύ κεγαιύηεξε θάιπςε, ζρεδόλ ηξηπιάζηα, ηε ζηηγκή πνπ ν ζπληξηπηηθά 

κεγαιύηεξνο αξηζκόο ησλ εηαηξηώλ ζηελ Ειιάδα είλαη θάησ ηνπ 100% (δει. ιείπνπλ θεθάιαηα) θαη δπζηπρώο πάξα 

πνιιέο εηαηξίεο είλαη αθόκα πην ρακειά, θάησ ηνπ 50%. Σπλεπώο, ε έιιεηςε θεθαιαίσλ ζηελ αγνξά δείρλεη 

εληνλόηαηε. 

Σηόρνο ηεο Αηιαληηθήο Έλσζεο είλαη πάληα ε δηαθάλεηα κε ηνλ πειάηε ζε νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή καδί ηνπ θαη ε 

απόιπηε εμαζθάιηζή ηνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν πειάηεο ζα ηελ έρεη αλάγθε. Δεν αρκεί όμως κάποιος να θέλει να το 

κάνει αστό, πρέπει και να μπορεί και για να μπορεί πρέπει να έτει τα κεφάλαια.  

Η Αηιαληηθή Έλσζε έρεη ήδε, ζρεδόλ ηξηπιάζηα θεθάιαηα από απηά πνπ ζα απαηηεζνύλ κε ηνπο λένπο λόκνπο, νη 

νπνίνη ζα βαζίδνληαη ζηηο νδεγίεο ηεο E.I.O.P.A. [Κεληξηθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο], πνπ 

αλακέλεηαη λα είλαη πνιύ πην απζηεξνί θαη απαηηεηηθνί από ηνπο ησξηλνύο. 

 

 

 


