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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Παρατίθεται η σύνοψη της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Ομίλου 

(«η Έκθεση») που αφορά στα Βασικά Μεγέθη του Ομίλου της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας 

Γενικών Ασφαλειών, «Η ΕΘΝΙΚΗ» («ο Όμιλος»), τη Δραστηριότητα και τα Αποτελέσματά του, το 

Σύστημα Διακυβέρνησης, το Προφίλ Κινδύνου, την Αποτίμηση, τη Διαχείριση Κεφαλαίων, τις 

Επιπτώσεις του Covid-19, τη Διαδικασία Πώλησης της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Γενικών 

Ασφαλειών, «Η ΕΘΝΙΚΗ» («η Συμμετέχουσα») και τις Προοπτικές για το μέλλον. 

Βασικά Μεγέθη 

Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται τα βασικά μεγέθη του Ομίλου για τις χρήσεις 2020 και 2019: 

Βασικά Μεγέθη Φερεγγυότητας II  31.12.2020 31.12.2019 

(ποσά σε € χιλ.)   

Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για SCR Ομίλου   

Κατηγορία 1 597.456 592.661 

Κατηγορία 2 - - 

Κατηγορία 3  57.093 53.753 

Σύνολο επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για SCR 

Ομίλου 
654.549 646.414 

     

Κεφαλαιακές απαιτήσεις   

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας 

Ομίλου (SCR) 
401.979 378.952 

Δείκτης Φερεγγυότητας Ομίλου (κάλυψης 

SCR)1 
163% 171% 

   

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, ο Όμιλος την 31.12.2020 καλύπτει την Κεφαλαιακή 

Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR). 

Για το 2020, δε θα διανεμηθεί μέρισμα από καμία εταιρία του Ομίλου. 

Δραστηριότητα & Αποτελέσματα 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία. Το 2020 διατήρησε υψηλά επίπεδα 

κερδοφορίας και παραμένει ισχυρός και εύρωστος, αποτελώντας σημείο αναφοράς και 

αξιοπιστίας για τους ασφαλισμένους του. 

Οι οικονομικές επιδόσεις το 2020, επιβεβαίωσαν για μία ακόμη φορά τη θετική πορεία του Ομίλου, 

ο οποίος, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, συνέχισε την 

εντυπωσιακή κερδοφορία του, καταγράφοντας κέρδη προ φόρων €87,9 εκ. το 12μηνο του 2020, 

έναντι €82,3 εκ. το 12μηνο του 2019. Η συνολική παραγωγή για την ίδια περίοδο, ανήλθε σε €710,7 

εκ. (2019: €781,1 εκ.)2, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,0% έναντι του 2019. Από το σύνολο της 

παραγωγής του 2020 €508, 3 εκ. αφορούσαν τις ασφαλίσεις Ζωής (2019: €585,2 εκ.) και €202,4 εκ. 

τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (2019: €195,9 εκ.). Η μείωση προέρχεται κυρίως από τα προϊόντα 

εφάπαξ καταβολών, των οποίων η παραγωγή μειώθηκε κατά 47,3% μέσα στο 2020, ως 

                                                           
1 Δείκτης Φερεγγυότητας Ομίλου (κάλυψης SCR) = Σύνολο επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για SCR Ομίλου / Κεφαλαιακή 

Απαίτηση Φερεγγυότητας Ομίλου (SCR) 
2 Συμπεριλαμβάνεται παραγωγή ύψους €182,7 εκ. (2019: €275,5 εκ.) που αφορά σε συμβόλαια τα οποία έχουν ταξινομηθεί 

ως επενδυτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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αποτέλεσμα κυρίως της απόφασης της Διοίκησης της Συμμετέχουσας για σταδιακή μετάβαση σε 

νέα Unit-Linked προϊόντα χωρίς εγγυήσεις. Εξαιρουμένων των προϊόντων εφάπαξ καταβολών, η 

συνολική παραγωγή του Ομίλου σημείωσε αύξηση 5,9% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Ο Όμιλος αντιμετώπισε αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τους κινδύνους που έχει επιφέρει ο 

Covid-19, διατηρώντας επαρκή κεφάλαια τα οποία του επιτρέπουν να προσφέρει αποτελεσματικά 

υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του. 

Σύστημα Διακυβέρνησης 

Ο Όμιλος διαθέτει αποτελεσματικό Σύστημα Διακυβέρνησης το οποίο διασφαλίζει τη χρηστή και 

συνετή διοίκηση και προάγει τη συνέχεια, τη συνέπεια και τον ορθό τρόπο λειτουργίας του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Συμμετέχουσας (και των συνδεδεμένων εταιριών της), με τη 

στήριξη των Επιτροπών του Δ.Σ. της, είναι υπεύθυνο για τη χάραξη στρατηγικής κατεύθυνσης, την 

εποπτεία των ανώτατων εκτελεστικών Στελεχών και τον επαρκή έλεγχο του Ομίλου, με απώτερο 

σκοπό τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας του Ομίλου, την προάσπιση του 

γενικότερου εταιρικού και ομιλικού συμφέροντος και την προαγωγή των εσωτερικών υποθέσεων 

σύμφωνα με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Το Σύστημα Διακυβέρνησης του Ομίλου, περιλαμβάνει: 

1. Πολιτικές και Διαδικασίες, εγκεκριμένες από τα Δ.Σ. της Συμμετέχουσας και των 

συνδεδεμένων της, όπως ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Πολιτική 

Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας, η Πολιτική Αποδοχών και η Πολιτική Εξωτερικής 

Ανάθεσης, 

2. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου («Σ.Ε.Ε.») το οποίο διασφαλίζει, στο μέτρο του δυνατού, ότι 

οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζονται όπως έχουν σχεδιαστεί, είναι επαρκείς 

και προάγουν, τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής, την έγκαιρη 

αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων και την 

παροχή αξιόπιστης χρηματοοικονομικής διοικητικής πληροφόρησης. Στο ως άνω 

πλαίσιο, το Σ.Ε.Ε. περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατανομή αρμοδιοτήτων στο 

προσωπικό, την καθιέρωση και καταγραφή διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας και τη 

διεξαγωγή τακτικών και έκτακτων ελέγχων από τις αρμόδιες Μονάδες, 

3. Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων που στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό, την επαρκή 

αξιολόγηση και την αποτελεσματική παρακολούθηση, διαχείριση και αναφορά κινδύνων, 

υφιστάμενων και αναδυόμενων, σε όλο το εύρος των επιχειρησιακών του 

δραστηριοτήτων. Για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης 

Κινδύνων υιοθετούνται Στρατηγική και Πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων και διενεργείται 

Αξιολόγηση Ιδίων Κινδύνων και Φερεγγυότητας (“ORSA”), 

4. Τέσσερις βασικές λειτουργίες: Εσωτερικού Ελέγχου, Αναλογισμού, Διαχείρισης Κινδύνων 

και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, οι οποίες λειτουργούν βάσει εγκεκριμένων Κανονισμών 

Λειτουργίας και εποπτεύονται από Επιτροπές του Δ.Σ. ή / και απευθείας από το Δ.Σ. 
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Διάγραμμα: Συνοπτική απεικόνιση Συστήματος Διακυβέρνησης 

Προφίλ Κινδύνου 

Η Συμμετέχουσα και οι συνδεδεμένες της εταιρίες, παρακολουθούν το προφίλ κινδύνου τους μέσα 

από συντονισμένες διαδικασίες αναγνώρισης, αξιολόγησης, διαχείρισης και αναφοράς των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων, με τη συμμετοχή όλων των επιχειρησιακών μονάδων. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναγνωριστεί και διαχειρίζονται μέσα από τη θέσπιση πολιτικών και 

διαδικασιών διαχείρισης οι ακόλουθοι κίνδυνοι: 

 

Το 2020 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη αβεβαιότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Η 

πανδημία COVID-19 οδήγησε σε παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση. Προκειμένου να περιοριστεί 

η διάδοσή της, οι αρχές επέβαλλαν πληθώρα περιοριστικών μέτρων στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Η εξέλιξη της νόσου και οι οικονομικές της επιπτώσεις παραμένουν εξαιρετικά 

αβέβαιες. Το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα 

αναμένεται να διατηρηθεί τα επόμενα έτη, με επακόλουθο την αύξηση των υποχρεώσεων που 

Σύστημα 
Διακυβέρνησης

Δ.Σ. 
Επιτροπές

Νομικό 
Κανονιστικό 

πλαίσιο

Πολιτικές 
Διαδικασίες

Παρακολούθηση 
- Έλεγχος

4 Βασικές 
Λειτουργίες

Διαφάνεια 
Πληροφόρηση

Κίνδυνος Αγοράς Πιστωτικός Κίνδυνος
Ασφαλιστικός 

Κίνδυνος

Λειτουργικός 
Κίνδυνος

Κίνδυνος 
Ρευστότητας

Κίνδυνος 
Αναντιστοιχίας 
Ενεργητικού -

Παθητικού

Κίνδυνος 
Συγκέντρωσης

Κίνδυνος Φήμης Κίνδυνος Χώρας
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απορρέουν από το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. Παράλληλα, το 2020 ο Όμιλος έλαβε 

μέτρα για την επαρκή εναρμόνισή του στις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου, με τη 

χάραξη οδικού χάρτη ενεργειών που προβλέπουν τόσο τη θέσπιση νέων πολιτικών και 

διαδικασιών, όσο και την αναδιοργάνωση των εσωτερικών λειτουργιών. Λόγω των επικρατουσών 

συνθηκών, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, οι βασικοί στρατηγικοί κίνδυνοι που 

επηρεάζουν τις δραστηριότητες του Ομίλου είναι οι κίνδυνοι που προέρχονται από το ασταθές 

χρηματοοικονομικό και εν γένει επιχειρηματικό περιβάλλον λειτουργίας του (μακροοικονομικοί 

κίνδυνοι σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο), το οποίο επιδεινώνεται από την πανδημία και της 

επιπτώσεις της. 

Για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του Ομίλου, εφαρμόζεται η εναλλακτική μέθοδος που 

προβλέπεται στο άρθρο 191 του Ν. 4364/2016 («μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης») και βασίζεται 

στα εξής:  

i. για την Συμμετέχουσα γίνεται χρήση των μεταβατικών μέτρων, καθώς και της 

προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική χρονική διάρθρωση των 

επιτοκίων άνευ κινδύνου («προσαρμοσμένη καμπύλη») 

ii. για την Εθνική Κύπρου Ασφαλειών Ζωής γίνεται χρήση της καμπύλης επιτοκίων 

άνευ κινδύνου («βασική καμπύλη επιτοκίων») 

iii. για την Εθνική Κύπρου Γενικών Ασφαλειών γίνεται χρήση της καμπύλης επιτοκίων 

άνευ κινδύνου («βασική καμπύλη επιτοκίων») 

iv. για την Garanta γίνεται χρήση της καμπύλης επιτοκίων άνευ κινδύνου («βασική 

καμπύλη επιτοκίων») 

Η ποσοτική εκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των αναλαμβανόμενων 

κινδύνων γίνεται με χρήση της τυποποιημένης μεθόδου. Η καταλληλότητα της μεθόδου, σε σχέση 

με το προφίλ αναλαμβανόμενων κινδύνων του Ομίλου, αξιολογείται στο πλαίσιο της ORSA. 

Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του Ομίλου κατά την 31.12.2020, με χρήση από την 

Συμμετέχουσα της προσαρμοσμένης καμπύλης και των μεταβατικών μέτρων για τις τεχνικές 

προβλέψεις και την υποενότητα κινδύνου μετοχών («μεταβατικά μέτρα»), ανέρχεται σε €402,0 εκ., 

έναντι €379,0 εκ. την 31.12.2019. 

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας της Συμμετέχουσας και των συνδεδεμένων εταιριών 

της, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2020 και στις 31.12.2019, παρουσιάζονται στους πίνακες 

που ακολουθούν. 

Α. Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για 31.12.2020 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2020 Συμμετέχουσα 
Εθνική Κύπρου 

Ασφαλειών Ζωής 

Εθνική Κύπρου 

Γενικών 

Ασφαλειών 

Garanta 

Κίνδυνος αγοράς 191.226 4.283 2.060 3.016 

Πιστωτικός κίνδυνος 24.393 2.659 1.921 1.897 

Ασφαλιστικός κίνδυνος ασφαλίσεων 

Κλάδου Ζωής 
154.333 5.435 0 594 

Ασφαλιστικός κίνδυνος ασφαλίσεων 

Κλάδου Ασθένειας 
104.394 564 1.803 516 

Ασφαλιστικός κίνδυνος ασφαλίσεων 

Κλάδου Ζημιών 
80.105 0 2.798 4.157 

Όφελος διαφοροποίησης (199.219) (3.813) (2.852) (3.074) 

Βασική κεφαλαιακή απαίτηση 355.233 9.128 5.730 7.106 
     

Λειτουργικός κίνδυνος 24.721 479 564 298      
LAC 0 0 0 (956) 
     

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας 379.954 9.607 6.294 6.448 
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Β. Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για 31.12.2019 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας 

(ποσά σε € χιλ.) 31.12.2019 Συμμετέχουσα 
Εθνική Κύπρου 

Ασφαλειών Ζωής 

Εθνική Κύπρου 

Γενικών 

Ασφαλειών 

Garanta 

Κίνδυνος αγοράς 178.989 3.960 1.794 3.384 

Πιστωτικός κίνδυνος 23.095 2.360 2.216 1.729 

Ασφαλιστικός κίνδυνος ασφαλίσεων 

Κλάδου Ζωής 
139.018 4.487 0 626 

Ασφαλιστικός κίνδυνος ασφαλίσεων 

Κλάδου Ασθένειας 
91.035 476 2.007 526 

Ασφαλιστικός κίνδυνος ασφαλίσεων 

Κλάδου Ζημιών 
81.578 0 2.763 4.253 

Όφελος διαφοροποίησης (185.594) (3.343) (2.914) (3.184) 

Βασική κεφαλαιακή απαίτηση 328.121 7.940 5.866 7.334 
     

Λειτουργικός κίνδυνος 29.600 456 584 293      
LAC 0 0 0 (903) 
     

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας 357.721 8.396 6.450 6.723 

Στους παραπάνω πίνακες εμφανίζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας κάθε εταιρίας 

στο σύνολό τους. Για σκοπούς Ομίλου, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των συνδεδεμένων 

υπολογίζονται στο ποσοστό συμμετοχής της Συμμετέχουσας σε αυτές. 

Δεν υπήρξε ουσιαστική μεταβολή στο συνολικό προφίλ κινδύνου του Ομίλου, σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο αναφοράς. 

Ο Όμιλος διενήργησε αναλύσεις ευαισθησίας, για να εκτιμήσει την επίδραση μεταβολών σε 

παράγοντες κινδύνου, επί των ιδίων κεφαλαίων του με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2020. Οι 

αναλύσεις έγιναν με: 

α. χρήση από τη Συμμετέχουσα μεταβατικών μέτρων και της προσαρμοσμένης καμπύλης, 

β. χρήση από την Εθνική Κύπρου Ασφαλειών Ζωής της βασικής καμπύλης επιτοκίων, 

γ. χρήση από την Εθνική Κύπρου Γενικών Ασφαλειών της βασικής καμπύλης επιτοκίων, 

δ. χρήση από την Garanta της βασικής καμπύλης επιτοκίων. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διενεργήθηκαν, είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 

Σενάρια 

 

Τιμή 
Μεταβολή (ποσά σε € χιλ.): Δείκτης 

Κεφαλαιακής 

Επάρκειας  Ίδια κεφάλαια 

Μεταβολή καμπύλης επιτοκίου 0,50% 36.908 172% 

Μεταβολή καμπύλης επιτοκίου -0,50% (40.505) 153% 

Μεταβολή πιστωτικού περιθωρίου ομολόγων 50 μ.β. (121.372) 133% 

Μεταβολή πιστωτικού περιθωρίου ομολόγων -50 μ.β. 131.018 195% 

Μεταβολή τιμής μετοχών 25% 40.768 173% 

Μεταβολή τιμής μετοχών -25% (40.768) 153% 

Μεταβολή τιμής ακινήτων 25% 58.413 177% 

Μεταβολή τιμής ακινήτων -25% (58.647) 148% 

Ανάλυση των αποτελεσμάτων και των παραμέτρων των αναλύσεων ευαισθησίας, παρατίθεται 

στο Κεφάλαιο 3. «Προφίλ Κινδύνου» της δημοσιευμένης, στον ιστότοπο της Συμμετέχουσας, 

Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Ομίλου 2020. 
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Αποτίμηση για σκοπούς Φερεγγυότητας 

Οι εταιρίες του Ομίλου αποτιμούν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού και υπολογίζουν 

τις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ’, Ενότητες 1 και 2 του Ν.4364/2016 και το 

Κεφάλαιο VI, Τμήμα 1 και 2 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

Σε ότι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις τα οποία κατά τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») αποτιμώνται στην εύλογη αξία, δεν 

πραγματοποιούνται περαιτέρω προσαρμογές για την αποτίμησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις 

της Φερεγγυότητας ΙΙ. Για τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις καθώς και για τις 

τεχνικές προβλέψεις, διενεργούνται οι απαραίτητες προσαρμογές ώστε τα μεν υπόλοιπα 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία τους, οι δε τεχνικές 

προβλέψεις σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης των τεχνικών προβλέψεων.  

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος αναφοράς, ο Όμιλος δεν προέβη σε αλλαγή ή προσαρμογή 

στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους αποτίμησης. 

Για σκοπούς υπολογισμού των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, εφαρμόζεται η 

εναλλακτική μέθοδος που προβλέπεται στο άρθρο 191 του Ν. 4364/2016 (άρθρο 233 της Οδηγίας 

2009/138/ΕΚ) («μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης») και ως εκ τούτου δεν συντάσσεται 

ισολογισμός σε επίπεδο Ομίλου. Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων («ΕΠΑΘ») της 

Τράπεζας της Ελλάδος («ΤτΕ») με την απόφαση υπ’ αριθμ. 184/4/25.04.2016 ενέκρινε τη χρήση της 

μεθόδου 2 για σκοπούς υπολογισμού της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας του Ομίλου, 

με έναρξη εφαρμογής την 01.01.2016. 

Διαχείριση Κεφαλαίων 

Μέσω της διαχείρισης των κεφαλαίων ο Όμιλος αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ 

απόδοσης και κινδύνου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εποπτική επάρκεια των κεφαλαίων του. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει διαμορφωθεί Πολιτική Διαχείρισης Κεφαλαίων, η οποία είναι 

σύμφωνη με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και τη στρατηγική του Ομίλου.  

Για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής θέσης του Ομίλου τίθενται στην εν λόγω Πολιτική, όρια 

κεφαλαιακής επάρκειας επί του δείκτη φερεγγυότητας του Ομίλου. 

Η Συμμετέχουσα, με την απόφαση 184/6/25.04.2016 της ΕΠΑΘ της ΤτΕ, είχε λάβει έγκριση χρήσης 

του μεταβατικού μέτρου των τεχνικών προβλέψεων ύψους €238,3 εκ., επί του οποίου και εφαρμόζει 

γραμμική απόσβεση για δεκαέξι έτη. 

Με την υπ’ αριθμ. 269/5/09.05.2018 απόφαση της ΕΠΑΘ της ΤτΕ και με βάση τα προβλεπόμενα 

του άρθρου 275 του Ν. 4364/2016, το μεταβατικό μέτρο ορίσθηκε σε €205,8 εκ. Η μείωση των 

τεχνικών προβλέψεων αφορά στη σχηματιζόμενη υποχρέωση για «κλειστό» χαρτοφυλάκιο υγείας 

με περιορισμό στην αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου και αποσβένεται γραμμικά για δεκαέξι 

(16) έτη. Την 31.12.2020, το αναπόσβεστο ποσό του μεταβατικού μέτρου των τεχνικών προβλέψεων 

ανήλθε σε €154,3 εκ., δηλαδή τα 12/16 των €205,8 εκ. και για το 2021, θα ανέλθει σε €141,4 εκ., 

δηλαδή τα 11/16 των €205,8 εκ. 

Ο δείκτης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του Ομίλου, με τη χρήση της προσαρμογής 

λόγω μεταβλητότητας στη σχετική χρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου και τη χρήση 

μεταβατικών μέτρων, από τη Συμμετέχουσα, ανέρχεται σε 162,8% την 31.12.2020, έναντι 170,6% την 

31.12.2019. 
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Ο δείκτης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας χωρίς τη χρήση του μεταβατικού μέτρου των 

τεχνικών προβλέψεων αλλά με τη χρήση της προσαρμοσμένης καμπύλης και του μεταβατικού 

μέτρου για την υπό-ενότητα κινδύνου μετοχών, από τη Συμμετέχουσα, ανέρχεται σε 124,4% την 

31.12.2020, έναντι 126,5% την 31.12.2019. 

Ο Όμιλος στις 31.12.2020 καλύπτει τον στόχο κεφαλαιακής επάρκειας που έχει τεθεί στην Πολιτική 

Διαχείρισης Κεφαλαίων. Τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο Ομίλου, με τη μέθοδο 

αφαίρεσης και άθροισης, ανήλθαν κατά την 31.12.2020 σε €654,5 εκ., ενώ το σύνολο των 

Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας ανήλθε σε €402,0 εκ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο δείκτης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του 

Ομίλου με χρήση των μεταβατικών μέτρων, ανήλθε σε 163%, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8 

ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 

Η μείωση του δείκτη οφείλεται στην αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Ομίλου κατά €23,0 

εκ. εντός του 2020. Τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια σημείωσαν αύξηση €8,1 εκ. την ίδια περίοδο. 

Η αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων προέρχεται κυρίως από την αύξηση των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για τον ασφαλιστικό κίνδυνο και ειδικώς για τον ασφαλιστικό κίνδυνο Ζωής (αύξηση 

€16,2 εκ.) και τον ασφαλιστικό κίνδυνο Ασθένειας (αύξηση €13,2 εκ.). Επίσης, σημαντική αύξηση 

(κατά €12,5 εκ.) των κεφαλαιακών απαιτήσεων προέρχεται και από τον κίνδυνο Αγοράς. 

Η αύξηση των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων, το 2020 σε σχέση με το 2019, κατά €8,1 εκ., προέρχεται 

κυρίως από: 

 Τη συνεχιζόμενη κερδοφορία της Συμμετέχουσας (€85,7 εκ. το 2020, όπως συνέβη και το 

2019) 

 Την αύξηση της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Συμμετέχουσας κατά €131,3 

εκ., κυρίως λόγω αύξησης της αποτίμησης των ελληνικών, ιταλικών, ισπανικών κρατικών 

ομολόγων. 

Τα παραπάνω αντισταθμίζονται από την αύξηση των τεχνικών προβλέψεων κατά €193,3 εκ. Οι 

τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν λόγω πτώσης της καμπύλης επιτοκίων και αύξησης του ιατρικού 

πληθωρισμού ενώ τα μελλοντικά έξοδα διαχείρισης έχουν μειωθεί. Επίσης, την 1 Ιανουαρίου 2020 

έγινε απόσβεση του μεταβατικού μέτρου των τεχνικών προβλέψεων για τη Συμμετέχουσα, κατά το 

ποσό των €12,9 εκ. 

  

163%

171%

31.12.2020 31.12.2019

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας
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Επιπτώσεις Covid-19 

H εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 έχει επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια οικονομία, με την 

ελληνική οικονομία να αντιμετωπίζει συνεχιζόμενες προκλήσεις, οι οποίες επιτείνονται λόγω της 

εξάρτησής της από την παροχή υπηρεσιών και τον τουρισμό. 

Ο Όμιλος υπό το πρίσμα των εξελίξεων που επιφέρει η πανδημία, αναγνωρίζει τις προκλήσεις που 

συνδέονται με την οικονομική ύφεση, παρακολουθεί προσεκτικά την εξέλιξη των βασικών 

χρηματοοικονομικών μεγεθών και επαναξιολογεί τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στο προφίλ κινδύνου 

του, στη στρατηγική του και το επιχειρηματικό του σχέδιο. 

Η επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στον Όμιλο εστιάζεται στις ακόλουθες περιοχές: 

i. Παραγωγή και οργανική κερδοφορία 

ii. Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 

iii. Αξία επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

iv. Εποπτικά ίδια κεφάλαια και Φερεγγυότητα 

v. Ρευστότητα 

vi. Διατήρηση ικανότητας λειτουργίας 

Ο Όμιλος ανταποκρίνεται με επιτυχία σε ενδεχόμενους κινδύνους στις παραπάνω περιοχές. 

Διαδικασία πώλησης της Συμμετέχουσας 

Την 26 Μαρτίου 2021 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτική 

συμφωνία για την πώληση του 90.01% του μετοχικού κεφαλαίου της Συμμετέχουσας στο CVC 

Capital Partners’ Fund VII.  

Το ονομαστικό τίμημα για τη συναλλαγή αντιστοιχεί σε €505 εκατ. για το 100% της Συμμετέχουσας. 

Μέρος του τιμήματος, μέχρι και €120 εκατ., συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 

πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026. Η συμφωνία περιλαμβάνει 15ετή 

συμφωνία πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. 

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων ρυθμιστικών αρχών και αρχών ανταγωνισμού. Η έγκριση 

από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δόθηκε βάσει των όρων του Πλαισίου 

Συνεργασίας, ενώ η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΤΕ την 21 Απριλίου 2021 ενέκρινε 

την συναλλαγή με ποσοστό 97,86% επί των συμμετεχόντων. 

Προοπτικές για το Μέλλον 

Ο Όμιλος προσάρμοσε το λειτουργικό του μοντέλο ταχύτατα, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις 

της πανδημίας του Covid-19, εφαρμόζοντας την εξ’ αποστάσεως εργασία και αναμορφώνοντας 

τις διαδικασίες του, ώστε οι ασφαλισμένοι και οι συνεργάτες να έχουν τη δυνατότητα να 

επικοινωνούν με τη Συμμετέχουσα και τις συνδεδεμένες της επιλύοντας άμεσα τα θέματά τους. 

Με το βλέμμα στο μέλλον, ο Όμιλος προχωρά στην ανανέωση των προϊόντων του, με την 

προσφορά περισσότερων επιλογών προς τους ασφαλισμένους του τόσο στον κλάδο Ζωής, όσο 

και στους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων. Ήδη από το Δεκέμβριο του 2020, η Συμμετέχουσα 

προσφέρει ένα νέο προϊόν περιοδικών καταβολών συνδεδεμένο με επενδύσεις (Unit-Linked χωρίς 

εγγύηση), τόσο μέσω του δικτύου συνεργατών της, όσο και μέσω του δικτύου Bancassurance, 

ενώ από το πρώτο τρίμηνο του 2021, προσφέρει και αντίστοιχο προϊόν εφάπαξ ασφαλίστρου. 

Επιπλέον, η Συμμετέχουσα μέσω του δικτύου Bancassurance, πρόκειται επιπλέον να προσφέρει 

νέα προϊόντα στον κλάδο Πυρός τα οποία θα απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά 

τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών του, η εφαρμογή Robotic Process Automations (RPAs) της 

κλάδους Ομαδικών Ζωής και Αυτοκινήτου της Συμμετέχουσας, έχει ήδη επιφέρει σημαντική 
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βελτίωση στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αποζημιώσεων και στην ταχύτητα 

εξυπηρέτησης ασφαλισμένων, ενώ επίκειται και η επέκταση σε άλλους κλάδους. 

Πρωταρχικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος του Ομίλου παραμένει η άμεση, πλήρης και ποιοτική 

κάλυψη του συνόλου των αναγκών των ασφαλισμένων, και η διασφάλιση της υγείας και η 

προστασία του ανθρωπίνου δυναμικού και των συνεργατών του. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, 117 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 18189 /+30 2130318189, FAX: 210.90.99.111 

ΑΦΜ: 094003849, www.ethniki-asfalistiki.gr 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

http://www.ethniki-asfalistiki.gr/

