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Εφαρμογές

Αρκετές ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν
προχωρήσει στη διαμόρφωση εφαρμογών με
στόχο:

 την ενημέρωση του καταναλωτή για
ακραία καιρικά φαινόμενα ή

 αν οι ιδιοκτησίες τους υπόκεινται σε
πιθανό κίνδυνο από τέτοια γεγονότα.
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Εφαρμογές – Αυστρία
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 Έχει διαμορφωθεί ψηφιακός χάρτης κινδύνων πλημμύρας από κοινού
μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και της Αυστριακής Ένωσης
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

 Ο χάρτης αυτός με την επωνυμία HORA επιτρέπει στον καταναλωτή να
διαπιστώσει αν η περιουσία του κινδυνεύει. Δρομολογείται
εμπλουτισμός του χάρτη για προειδοποιήσεις για επιπλέον κινδύνους
όπως θύελλα, σεισμός, χαλάζι και χιόνι.



Εφαρμογές - Ελβετία
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Λάνσαρε το δικό της application για τον κίνδυνο πλημμύρας το
Δεκέμβριο 2012 με στόχο την εκπαίδευση του κοινού για τον
αυξανόμενο κίνδυνο των φυσικών καταστροφών λόγω κλιματικής
αλλαγής.

Η εφαρμογή αυτή στοχεύει στην κατανόηση του των κινδύνων
πλημμύρας, εξηγεί τον τρόπο διαχείρισης και ασφάλισης αυτών τονίζει
τη σημασία της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και παρουσιάζει
πως οι συνεπείς πληροφορίες μπορούν να ενδυναμώσουν την
καλύτερη προετοιμασία για τις πλημμύρες.



Εκτίμηση- Ελβετία
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Οικονομικό μοντέλο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή CLIMADA και το
οποίο έχει στόχο την εκτίμηση της αναμενόμενης οικονομικής ζημιάς λόγω
κλιματικής αλλαγής, παρέχοντας έτσι πληροφορίες στους διαμορφωτές
κοινής γνώμης που θα είναι χρήσιμες για τη διαχείριση του κινδύνου και
κατ’ επέκταση την ελαχιστοποίηση της επίδρασης του κόστους στην
κοινωνία.



Ενημέρωση του κοινού αλλά και της πολιτείας για την 
κλιματική αλλαγή

Οι ασφαλιστές παίζουν σημαντικό ρόλο στην
ευαισθητοποίηση του κοινού για τον αυξανόμενο κίνδυνο των
φυσικών καταστροφών λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας
τους και της εκτεταμένης έρευνας που διεξάγουν κατά τη
διαδικασία του underwriting. Οι ασφαλιστές λοιπόν μέσω του
underwriting μπορούν να συνειδητοποιήσουν και να
κινητοποιήσουν τους δικαιούχους να επενδύσουν κυρίως σε
μέτρα προσαρμογής και πρόληψης ή σε πράσινη ενέργεια
(π.χ. ασφάλιστρα με βάση τον κίνδυνο, απαλλαγή,
απαιτούμενα μέτρα πρόληψης, όροι).
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Ενημέρωση του κοινού αλλά και της πολιτείας για την 
κλιματική αλλαγή

Καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού διεξάγονται σε 7
ομοσπονδιακά κράτη της Γερμανίας χάρη στη συνεργασία του
κράτους, της ασφαλιστικής αγοράς, κα. Λόγω αυτού του
υψηλού επιπέδου ευαισθητοποίησης του κοινού το ποσοστό
της ασφαλιστικής διείσδυσης για καταστροφικούς κινδύνους
όπως είναι η καταιγίδα ή το χαλάζι είναι μεγαλύτερο του 90%.
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Ενημέρωση του κοινού αλλά και της πολιτείας για την 
κλιματική αλλαγή

Στη Γαλλία επίσης η ασφαλιστική αγορά συμμετέχει σε
καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού για καταστροφικούς
κινδύνους και προετοιμασία για την αντιμετώπιση αυτών που
οργανώνονται από περιφερειακές αρχές. Επίσης,
συνεργάζεται στενά με άλλες εμπορικές ενώσεις και αρχές
διαχείρισης του κινδύνου της πλημμύρας για τη διοργάνωση
καμπάνιας ευαισθητοποίησης του κοινού.
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Ενημέρωση του κοινού αλλά και της πολιτείας για την 
κλιματική αλλαγή

Tα μέλη της Ένωσης Βρετανών Ασφαλιστών -ABI έχουν
αναλάβει δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού
για την κλιματική αλλαγή μέσω :

 e-mails και microsites με πρακτική καθοδήγηση, άρθρα και
προειδοποιήσεις στο ραδιόφωνο για ακραία καιρικά
φαινόμενα, πρωτοβουλίες του κλάδου αυτοκινήτων με
προτροπή για την ενοικίαση ποδηλάτων αντί της
ενοικίασης αυτοκινήτων.
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Ενημέρωση του κοινού αλλά και της πολιτείας για την 
κλιματική αλλαγή

Η Ολλανδική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών παρέχει γενική
ενημέρωση αλλά και ιδέες στην ιστοσελίδα τους για ζημιές
που προκαλούνται από τον καιρό και πώς αυτές μπορούν να
αποφευχθούν.

Επίσης διοργανώνει ημερίδες, δημοσιεύει δελτία τύπου και
άρθρα για την κλιματική αλλαγή.
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Ενημέρωση του κοινού αλλά και της πολιτείας για την 
κλιματική αλλαγή

Το 2014 οι Lloyd’s δημοσίευσαν έκθεση με θέμα «Catastrophe
Modelling and Climate Change” καθώς το κλίμα αλλάζει τα
καταστροφικά μοντέλα θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να
παίξουν.

11



Δεσμεύσεις

 Η AIG ήταν η πρώτη ασφαλιστική επιχείρηση στην Αμερική
που υιοθέτησε δημόσια δήλωση για το περιβάλλον και την
κλιματική αλλαγή αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή
είναι γεγονός και σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την
ανθρώπινη δραστηριότητα.

 Το 2015 η αμερικάνικη ασφαλιστική εταιρία Hartford
πέτυχε από το 2013 με σειρά ενεργειών να μειώσει κατά
21% την ενέργεια που κατανάλωνε στο κτίριό της
κερδίζοντας το βραβείο του Λευκού Οίκου με τον τίτλο
“Early Achiever”.
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Δεσμεύσεις

 Επίσης η ασφαλιστική εταιρία Hartford στο πλαίσιο των
δεσμεύσεών της για την κλιματική αλλαγή δημιούργησε
μία Περιβαλλοντική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από 17
ηγέτες κλάδων όλου του group.
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Καλύψεις

 Η ΑΙG διαθέτει προϊόντα σε καταναλωτές και επιχειρήσεις
με χαμηλό εισόδημα που είναι πάρα πολύ ευάλωτοι σε
φυσικές καταστροφές.

 Το 2015 η AIG μαζί με άλλους 7 ασφαλιστικούς
οργανισμούς λάνσαραν το Blue Marble ένα επενδυτικό
σχήμα με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης μικρών
επιχειρήσεων καθώς και των ιδιωτών με χαμηλό εισόδημα
(ανάπτυξη της αγοράς microinsurance).
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Καλύψεις

 8 συνδικάτα των Lloyd’s ένωσαν τις δυνάμεις τους
προκειμένου να αναπτύξουν λύσεις με σκοπό να
βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες οικονομίες να
αντιμετωπίσουν την υπασφάλιση και να βελτιώσουν την
ανθεκτικότητά τους έναντι των οικονομικών επιπτώσεων
των φυσικών καταστροφών.
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Κοινή χρήση δεδομένων-Data sharing & Μελέτη

 H Φιλανδική Ένωση Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από
κοινού με το Φιλανδικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος έχει
προχωρήσει σε μία πρωτοβουλία για κοινή χρήση
δεδομένων σχετικά με τις πλημμύρες.
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Κοινή χρήση δεδομένων-Data sharing & Μελέτη

 Oι Νορβηγοί ασφαλιστές και οι εθνικές αρχές
συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωση μελέτης για τις
καταστροφές από πλημμύρες ύστερα από τις μεγάλες
πλημμύρες του 2013 στη Νορβηγία.

 Η τελική έκθεση περιελάμβανε τα οφέλη από τη διαχείριση
του κινδύνου της πλημμύρας.
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Κοινή χρήση δεδομένων-Data sharing & Μελέτη

 Έκθεση των Σκανδιναβικών Ασφαλιστικών Ενώσεων με
θέμα «Οι εκπομπές του CO2 που σχετίζονται με τη
διαχείριση της πλημμύρας και της πυρκαγιάς στις
Σκανδιναβικές χώρες». Στόχος της έκθεσης είναι να
αναδείξει ότι ο περιορισμός των κινδύνων αυτών θα
συμβάλει στη μείωση του ασφαλίστρου και στην
προστασία του περιβάλλοντος.

 Οι Σκανδιναβικές ενώσεις έχουν καταγράψει τη συμβολή
των Σκανδιναβικών αγορών στην ευαισθητοποίηση και
συμμετοχή στη μείωση των εκπομπών αερίων.
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Πράσινη ανάπτυξη

 Η Αllianz στην Αμερική προσφέρει πράσινα προϊόντα και
υπηρεσίες υποστηρίζοντας την οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα, προστατεύοντας το περιβάλλον και
βοηθώντας του πελάτες της στην προετοιμασία των
αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
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Πράσινη ανάπτυξη

 Στη Νορβηγία μια συμμαχία νορβηγών επιχειρηματιών
μεταξύ αυτών και η SpareBank1, ασφαλιστικός και
χρηματοπιστωτικός οργανισμός, συνεργάζονται για τη
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
στο πλαίσιο της δέσμευσης της Νορβηγικής κυβέρνησης το
Φεβρουάριο του 2015 για μείωση των εκπομπών άνθρακα
κατά 40% από τα επίπεδα του 1990.
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Ασφαλισιμότητα

 Το σύστημα ασφάλισης καταστροφικών κινδύνων στη
Γαλλία λειτουργεί για πάνω από 35 χρόνια. Πρόκειται για
μια συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μεταξύ
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εθνικών αρχών
παρέχοντας ασφάλιση σε ιδιώτες και επαγγελματίες. Με
το σύστημα αυτό παρέχεται κάλυψη για κινδύνους που
σχετίζονται με τον καιρό και οι οποίοι δεν καλύπτονται
από ασφαλιστική επιχείρηση (πολλές ζημιές, δεν παίρνουν
μέτρα πρόληψης κλπ).
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Επενδύσεις

Η ασφαλιστική βιομηχανία είναι από τους μεγαλύτερους
θεσμικούς επενδυτές.

 Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες με χαμηλές ή μηδενικές
εκπομπές άνθρακα γίνονται όλο και πιο κοινές για την
ασφαλιστική βιομηχανία.
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Επενδύσεις

 Τα μέλη του ΑΒΙ έχουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα
πράσινα ομόλογα και εφοδιάζουν τις επενδυτικές τους
ομάδες με συμβόλαια επενδύσεων τα οποία λαμβάνουν
υπόψη την οικονομική επίδραση της κλιματικής αλλαγής
καθώς και την απόδοση της ενέργειας στις επενδύσεις σε
ακίνητα.
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Επενδύσεις

 Στη Γερμανία τα πιο σημαντικά τεχνολογικά και οικονομικά projects
αυτή τη στιγμή αφορούν τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Οι ασφαλιστές διευκολύνουν την επέκταση των
ανανεώσιμων πηγών παρέχοντας εξειδίκευση και καινοτόμες
χρηματοπιστωτικές λύσεις. Μέσω των επενδύσεων σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας το εισόδημα είναι προβλέψιμο και επομένως οι
ασφαλιστές μπορούν να παρέχουν τμήμα του κεφαλαίου που
απαιτείται για τη μετατροπή του ενεργειακού εφοδιασμού καθώς
και της επέκτασης των ενεργειακών δικτύων.

24



Επενδύσεις
 Στη Γαλλία τμήμα των επιβαρύνσεων των ασφαλίστρων του

συστήματος για τους καταστροφικούς κινδύνους μεταφέρεται και
επενδύεται σε δημόσιο ταμείο για χρηματοδότηση:

α. μέτρων μείωσης των κινδύνων για τους ασφαλισμένους στο

πλαίσιο του τοπικού σχεδιασμού πρόληψης

β. των τοπικών αρχών που ενεργούν ως project managers για έργα

πρόληψης κυρίως πλημμύρας.

 Η ΑΙG επενδύει σε projects ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για πάνω
από 30 χρόνια. Συνολικά έχει επενδύσεις πάνω από $2 bn σε αιολικά,
ηλιακά, γεωθερμικά και υδροηλεκτρικά projects παγκοσμίως.
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Χαρτογράφηση

 Η Πορτογαλική Ένωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και το Ίδρυμα για
την Επιστήμη του Πανεπιστημίου της Λισσαβώνας έχουν αναπτύξει το
project CIRAC στο οποίο γίνεται ανάλυση του κινδύνου της
πλημμύρας στην ηπειρωτική χώρα της Πορτογαλίας.
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Συνεργασίες

Η υιοθέτηση μέτρων για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος
αλλά και στην πολυπόθητη βιωσιμότητα προϋποθέτει συνεργασία
μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 Στη Γερμανία η ασφαλιστική βιομηχανία διατηρεί ανοικτό διάλογο με
την πολιτεία και κυρίως στην αντιμετώπιση των πλημμυρών
αναζητώντας τρόπους μεγαλύτερης ασφαλιστικής διείσδυσης.
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Συνεργασίες

 Στη Γαλλία μετά τις φυσικές καταστροφές του 2010, δημιουργήθηκε
το Εθνικό Παρατηρητήριο για τους Φυσικούς Κινδύνους το οποίο
συνιστά πλατφόρμα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη
βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου της πλημμύρας. Η Γαλλική
ένωση και ο οργανισμός που έχει συστήσει ειδικά για τις φυσικές
καταστροφές με την επωνυμία Mission Risques Naturels- MRN
συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της Εθνικής
Στρατηγικής για τη Διαχείριση του Κινδύνου της Πλημμύρας.
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Στρατηγική

 Η Γερμανική Ένωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων δημοσίευσε έναν
πρακτικό οδηγό για την ανίχνευση και βελτιστοποίηση της
περιβαλλοντικής επίδρασης στον ασφαλιστικό κλάδο με στόχο να
δώσει τη δυνατότητα στις εταιρίες να διαμορφώσουν φιλόδοξες
περιβαλλοντικές πρακτικές.

 Η Σουηδική Ένωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων προσπαθεί να
αναπτύξει τη στρατηγική της αγοράς έτσι ώστε η βιομηχανία να
μπορεί να παρέχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη παρά τα
αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής.
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Βιωσιμότητα

 Η Γερμανική Ένωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων σε συνεργασία με
κορυφαίους επιστήμονες για την κλιματική αλλαγή ξεκίνησε ένα
project συσχετίζοντας τις ζημιές των τελευταίων δεκαετιών λόγω
κλιματικής αλλαγής με διάφορα κλιματικά μοντέλα, με στόχο τη
διαμόρφωση συγκεκριμένων σεναρίων μελλοντικών ζημιών που
οδήγησε τελικά σε έκθεση με απαντήσεις από το Γερμανικό
ασφαλιστικό κλάδο.
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Βιωσιμότητα

 Η Φιλανδική Ένωση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με
το Κέντρο Ασφάλισης Αυτοκινήτου και το Πρακτορείο Ασφαλούς
Μεταφοράς ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα εγγραφής των οχημάτων
ψηφιακά που επιτρέπει τόσο την εγγραφή όσο και την ασφάλιση του
οχήματος ψηφιακά συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της σπατάλης του
χαρτιού.
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


