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Το γεγονός της µετάβασης από τη βιοµηχανική στη µεταβιοµηχανική κοινωνία είναι
το εφαλτήριο για την εξέλιξη του τοµέα των υπηρεσιών. Η εξέλιξη αυτή όπως ήταν
φυσικό δεν άφησε ανηπερέαστο τον κλάδο των ασφαλειών ο οποίος βρήκε
πρόσφορο έδαφος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η άνθηση της ιδιωτικής
ασφάλισης στη χώρα µας σε γενικές γραµµές στηρίχθηκε, τόσο στις αδυναµίες του
λεγόµενου "κοινωνικού κράτους", όσο και στη καταιγιστική προσφορά νέων
προϊόντων-υπηρεσιών. Η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί σηµαντικό στήριγµα της
οικονοµίας της χώρας αφού συγκαταλέγεται µεταξύ των µεγαλύτερων θεσµικών
επενδυτών. Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι και ο ρόλος της σαν συµπληρωµατικός θεσµός
στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Στην εργασία αυτή χρησιµοποιώντας σαν εργαλείο την επιτόπια έρευνα θα γίνει
προσπάθεια να διερευνηθεί η στάση των κατοίκων της Θεσ/νίκης σε σχέση µε το
θεσµό της ιδιωτικής ασφάλισης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο θεσµός των ασφαλειών ξεκινάει από πολύ παλιά. Από αιώνες πριν οι άνθρωποι
κατάλαβαν την ανάγκη της ασφάλισης, το εµπόριο ήταν αυτό που τους ανάγκασε να
πάρουν µέτρα ασφαλείας για την προστασία των εµπορευµάτων τους. Με την
πάροδο των αιώνων ο θεσµός εξελίχτηκε και έφτασε στη σηµερινή µορφή, όπου
καλύπτει ποικιλοτρόπως την ανθρώπινη ζωή, καθώς και κάθε τι άψυχο υλικό που
είναι απαραίτητο στον άνθρωπο της σηµερινής εποχής.
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Η κρίση της κοινωνικής ασφάλισης είναι µία πραγµατικότητα για την Ελληνική
κοινωνία. Η έλλειψη ενός οργανωτικού πλαισίου για την κοινωνική ασφάλιση, ο
µεγάλος αριθµός των ασφαλιστικών φορέων η διάσπαρτη εποπτεία και διοίκηση
όλων αυτών κλπ, έχουν επηρεάσει αρνητικά - σε ότι αφορά ειδικότερα το σύστηµα
παροχών - την ασφαλιστική κάλυψη και τον τρόπο χρηµατοδότησης της κοινωνικής
πολιτικής. Τα ασφαλιστικά ταµεία παρουσιάζουν τεράστια ελλείµµατα. Παράλληλα το
κράτος δεν µπορεί να βοηθήσει την κατάσταση που επικρατεί στα ταµεία λόγω των
πολλών οικονοµικών προβληµάτων και της έλλειψης πόρων που αντιµετωπίζει.
Οι αδυναµίες των ασφαλιστικών ταµείων να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους όσον
αφορά τις ικανοποιητικές συντάξεις, την απονοµή τους κ.λ.π., συνέβαλαν
καθοριστικά στη δηµιουργία και εξέλιξη των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών οι
οποίες εισέβαλλαν αποφασιστικά, ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες, στο χώρο. Αυτές
αποτελούν µία απάντηση του ιδιωτικού τοµέα, ο οποίος θέλησε να προσφέρει
πληρέστερη κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών, κάτι που αδυνατούσε τόσο καιρό
να καλύψει η κοινωνική ασφάλιση. Οι υπηρεσίες των εταιρειών αυτών ήταν
αναβαθµισµένες παρεµβαίνοντας ενεργά και αναλαµβάνοντας την αποκλειστική
διαχείριση κατηγοριών ασφαλιστικών παροχών µε επιχείρηµα την αδυναµία του
δηµοσίου για κάλυψη των συγκεκριµένων αναγκών.
Η ανταπόδοση του ασφαλιστικού κλάδου προς το κοινωνικό σύνολο και την εθνική
οικονοµία θεωρείται πολύ σηµαντική, δεδοµένου ότι κάθε χρόνο επιστρέφεται µε τη
µορφή αποζηµιώσεων και παροχών τουλάχιστον το 45% των ασφαλίστρων, ενώ
προσφέρει ταυτόχρονα απασχόληση σε χιλιάδες ασφαλιστές, οι αµοιβές των οποίων
ξεπερνούν το 17-18% των ασφαλίστρων. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο έχει άµεσα έσοδα επί
των ασφαλίστρων (ΦΚΕ και Χαρτόσηµο) περίπου το 7% επί των ασφαλίστρων και
επί των καταβαλλόµενων αποζηµιώσεων και παροχών περίπου το 1,5% των
ασφαλίστρων.
∆εδοµένης λοιπόν της αυξανόµενης σηµασίας του κλάδου των ασφαλειών είναι
αρκετά ενδιαφέρον να περάσει κανείς στην “απέναντι όχθη” του πελάτηασφαλιζόµενου και να εξετάσει τη στάση του απέναντι στο θεσµό αυτό.
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Συνεπώς σε ότι ακολουθεί θα επιχειρηθεί, µέσα από µία εµπειρική έρευνα στο
Πολεοδοµικό

Συγκρότηµα

Θεσσαλονίκης

(ΠΣΘ),

να

διερευνηθεί

ο

βαθµός

ικανοποίησης του ασφαλιζόµενου σε σχέση µε τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο
ανήκει, καθώς και η στάση και συµπεριφορά του προς τα προϊόντα των εταιριών και
προς το θεσµό της ιδιωτικής ασφάλισης γενικότερα.
1. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε οικοδοµικά τετράγωνα των µεγαλύτερων δήµων του
ΠΣΘ (Θεσ/νίκης, Καλαµαριάς, Αµπελοκήπων, Τριανδρίας, Σταυρούπολης κ.α) έτσι
ώστε να εξασφαλισθεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος. Η επεξεργασία των
στοιχείων που συλλέχθηκαν έγινε µε τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Αρχικά
παρατίθενται η διαδικασία και η µεθοδολογία της έρευνας και ακολουθούν τα
συµπεράσµατα τα οποία είναι αρκετά αποκαλυπτικά.
1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.1.1. Αντικείµενο
Ο συνεχώς αυξανόµενος ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών που έρχονται να
καλύψουν ανάγκες, που αδυνατεί να καλύψει η κρατική ασφάλιση, αποτέλεσε το
ερέθισµά µας για την έρευνα αυτή.
1.1.2

Γενικός στόχος

Γενικός στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί το πως αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι
(νοικοκυριά) του ΠΣΘ το θεσµό των ασφαλειών και ποια η σχέση - συµπεριφορά
τους απέναντι σ’αυτόν.
1.1.3

Ειδικοί στόχοι

Πέρα από το γενικό στόχο η έρευνα έρχεται να διερευνήσει και άλλους ειδικούς
στόχους, οι οποίοι αποτυπώνονται στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου και είναι οι
ακόλουθοι:
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◊

1) Εντοπισµός του βαθµού γνώσης των ερωτηθέντων για τις ασφαλιστικές
εταιρίες και των λόγων ασφάλισής τους σε αυτές (ερωτ. 1,2,3)

◊

2) Εντοπισµός του βαθµού ασφαλισιµότητας και ικανοποίησης των ερωτηθέντων
από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είναι ασφαλισµένοι (ερωτ. 4,5,6,7).

◊

3) Εντοπισµός του βαθµού ενηµέρωσης των ερωτηθέντων πάνω σε κάποιο
πρόγραµµα ασφάλισης ζωής και πηγή αυτής της ενηµέρωσης (ερωτ. 8,9).

◊

4) Προσδιορισµός των προτιµήσεων των ερωτηθέντων αναφορικά µε τα
ασφαλιστικά προγράµµατα, των µελών της οικογένειας που θα ασφάλιζαν
πρώτα, καθώς και του χρηµατικού ποσού που θα διέθεταν για ιδιωτική
ασφάλιση (ερωτ. 10,11,12).

◊

5) Εξακρίβωση των προτιµήσεων των ερωτηθέντων για την εθνικότητα των
ασφαλιστικών εταιριών, της εµπιστοσύνης τους προς την φερεγγυότητα
αυτών, καθώς και των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι ασφαλιστικοί
σύµβουλοι (ερωτ. 13,14,15).

1.2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.2.1.

Συγκέντρωση πρωτογεννών στοιχείων

Η ερευνούµενη µονάδα ήταν ο ενήλικας από 18 ετών και άνω. Η έρευνα κάλυψε όλο
το ΠΣΘ και µονάδα δειγµατοληψίας ήταν το νοικοκυριό και η περίοδος διεξαγωγής
της έρευνας ήταν από 18 Ιουνίου µέχρι 11 Σεπτεµβρίου 1996.
Η µέθοδος που επιλέχτηκε για τη συλλογή των δεδοµένων ήταν η δηµοσκόπηση. Ο
τύπος δηµοσκόπησης που ακολουθήθηκε ήταν η προσωπική συνέντευξη, ενώ το
"όργανο" συλλογής των δεδοµένων ήταν το προσωπικό ερωτηµατολόγιο.
Οι συνεντεύξεις έγιναν από τρεις φοιτητές του ΤΕΙΘ (Τµήµα Μάρκετινγκ), αφού
πρώτα εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα στο περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου και της
συνέντευξης και τους δόθηκαν γραπτές οδηγίες.
1.2.2.

Μέγεθος δείγµατος

Ο ελάχιστος αριθµός νοικοκυριών τα οποία πρέπει να πάρουµε σαν δείγµα
προέκυψε από τον παρακάτω τύπο και ήταν n = 297 νοικοκυριά.
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(z x σ)2
(n)

=
p2

όπου σ = Η σταθερή απόκλιση του πληθυσµού σε όρους ποσοστού του µέσου
z = Ο αριθµός των σταθερών τυπικών αποκλίσεων για ένα συγκεκριµένο
επίπεδο εµπιστοσύνης
p = Απαίτηση ακρίβειας σε ποσοστά
Σ’αυτή την έρευνα η τιµή του z λήφθηκε σαν 1,96 και του p σαν 10%. Για τον
υπολογισµό του σ έγινε προέρευνα σε ένα προκαταρκτικό δείγµα 20 νοικοκυριών.
Επιλέγοντας µία διαστηµική µεταβλητή πχ το µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα του
ερωτώµενου προέκυψε ότι σ=88%. Ετσι το µέγεθος του δείγµατος που απαιτείται, µε
95% επίπεδο εµπιστοσύνης και ένα επιθυµητό επίπεδο ακρίβειας της τάξης του 10%,
είναι 297 νοικοκυριά.
Η τιµή του δείγµατος στρογγυλοποιήθηκε σε n = 300 νοικοκυριά ώστε να καλυφθούν
κάποιες πιθανές απώλειες από µη απαντηµένα ερωτηµατολόγια.
1.3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Οι τεχνικές ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δεδοµένων
της έρευνας ήταν το τεστ Χ2 µε βάση τη διαδικασία ελέγχου υπόθεσης.1 Οι
διασταυρώσεις που έγιναν αφορούσαν την διασταύρωση της κάθε µεταβλητής µε τις
µεταβλητές των δηµογραφικών χαρακτηριστικών του δείγµατος.
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Είναι γνωστό ότι κατά τη διασταύρωση µεταβλητών µε το τεστ Χ2 θα πρέπει η συνθήκη EF<5 να

πληρείται σε ποσοστό 20-25% για να µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το τεστ αυτό. Επειδή όµως
όπως παρατηρήθηκε υπάρχουν πολλοί πίνακες µε ποσοστό µεγαλύτερο του 20-25%, θεωρήθηκε
σωστό να αυξηθεί το ποσοστό που υπαγορεύει η συνθήκη EF<5 της αναµενόµενης συχνότητας (γύρω
στο 35%) έτσι ώστε να µπορούν να σχολιαστούν οι πίνακες διπλής εισόδου µε το τεστ του Χ2, χωρίς
να γίνει “αυθαιρεσία” και ουσιαστική παραβίαση της συνθήκης.
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Τα

συµπληρωµένα

ερωτηµατολόγια

αφού

ελέγχθηκαν

στη

συνέχεια

κωδικοποιήθηκαν. Οι κωδικοποιηµένες πληροφορίες καταγράφηκαν σε ειδικά φύλλα
και τέλος τα δεδοµένα εισήχθηκαν στον Η/Υ και έγινε έλεγχος για τυχόν λάθη.
1.4.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών του δείγµατος φαίνεται στα παρακάτω
γραφήµατα των οποίων ο σχολιασµός γίνεται στη συνέχεια.
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕNΤΩΝ
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Η σύνθεση του δείγµατος κατά φύλο δείχνει την υπεροχή των ανδρών έναντι των
γυναικών αφού το 55,3% είναι άνδρες και το υπόλοιπο 44,7% γυναίκες.
Αναφορικά µε την οικογενειακή κατάσταση των ερωτωµένων το 56% είναι
παντρεµένοι, ενώ ένα 33% είναι ελεύθεροι, οι υπόλοιποι µοιράζονται µεταξύ των
διαζευγµένων και των χοίρων.
Η ηλικιακή σύνθεση των ερωτωµένων φανερώνει γενικώς νεαρό της ηλικίας τους,
αφού το 49% ανήκουν µεταξύ 26-45 χρονών, το 23,3% είναι µεταξύ 46-65 ενώ µόνο
το 5,3% είναι πάνω των 65 χρονών.
Αναφορικά µε το χώρο απασχόλησης προέκυψε ότι το 35,5% είναι εργαζόµενοι στον
ιδιωτικό τοµέα, το 19,4% είναι αυτοαπασχολούµενοι δουλεύοντας σε κάποια δική
τους δουλειά, ενώ οι νοικοκυρές-σπουδαστές-άνεργοι αποτελούν το 18,7%. Ενώ ένα
σηµαντικό επίσης ποσοστό απασχολείται στο δηµόσιο τοµέα.
Μελετώντας το µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα, παρατηρήθηκε ότι το 41% έχει
εισόδηµα µεταξύ 200.001-300.000 δρχ., το 31,7% έχει µηνιαίο εισόδηµα πάνω από
300.000 δρχ, ενώ µόνο το 7% έχει κάτω από 100.000 δρχ.
Τέλος, το µορφωτικό επίπεδο των ερωτωµένων έχει ως εξής: Το 42,8% έχει
τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (∆ηµοτικό-Γυµνάσιο), ένα 33,8% έχει γνώσεις
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Λυκείου, ενώ αυτοί που έχουν πάει λίγες τάξεις ∆ηµοτικού ή δεν έχουν πάει καθόλου
σχολείο ανέρχονται µόνο στο 5,7%.
2. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σε ότι ακολουθεί γίνεται σχολιασµός των αποτελεσµάτων της έρευνας που έχουν
προκύψει από τη διερεύνηση των τεθέντων στόχων. Σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως
λόγω του τύπου της ερώτησης, επειδή δεν απάντησαν όλοι οι ερωτώµενοι σε κάποια
συγκεκριµένη ερώτηση, για να υπολογισθεί το ποσοστό επί του συνόλου επελέγει το
έγκυρο ποσοστό το οποίο µας δίνει τα ποσοστά µόνο αυτών που απάντησαν στην
συγκεκριµένη ερώτηση (µεταβλητή).
2.1. ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ
2.1.1. Βαθµός γνώσης των ασφαλιστικών εταιριών
Από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων προέκυψε ότι στο 28,7% των ερωτηθέντων
έτυχε κάποιο θλιβερό γεγονός και είπε «γιατί να µην είχα ασφαλιστεί;». Το γεγονός
αυτό φανερώνει ότι ένα σηµαντικό ποσοστό γνωρίζει τις ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρίες και θεωρεί ότι θα µπορούσαν να του προσφέρουν κάλυψη.
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Η γνώση των ερωτηθέντων εξειδικεύεται και σε συγκεκριµένες εταιρίες. Η πιο γνωστή
ασφαλιστική εταιρία είναι η INTERAMERICAN και ακολουθεί η NATIONALE
NEDERLANDEN. Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε απόλυτη συµφωνία µε τα αντίστοιχα
µερίδια αγοράς που κατέχουν οι δύο αυτές εταιρίες στο κλάδο ζωής.

2.1.2. Λόγοι ασφάλισης στις ασφαλιστικές εταιρίες
Αναφορικά µε τους λόγους οι οποίοι οδηγούν τους ερωτηθέντες να ασφαλιστούν σε
µία ασφαλιστική εταιρία, προέκυψε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (48,3%) θεωρεί ότι ο
κυριότερος λόγος είναι η πίστη ότι αυτή προσφέρει µια πιο ολοκληρωµένη κάλυψη
απ΄ ό,τι η κρατική. Επιπλέον ένα περίπου 27% των ερωτηθέντων θεωρεί την ιδιωτική
ασφάλιση σαν µία ενδιαφέρουσα επένδυση. Συνεπώς φαίνεται ότι η διαφηµιστική
καµπάνια που γίνεται από τις εταιρίες έχει αποφέρει καρπούς. Αξιοσηµείωτο επίσης
είναι να αναφερθεί το χαµηλό ποσοστό εκείνων οι οποίοι θεωρούν ότι είναι σηµαντικό
το αίσθηµα εµπιστοσύνης που τους χαρίζει η επαφή τους µε τους ασφαλιστές. Το
γεγονός αυτό εν µέρει µπορεί να αποδοθεί στην γενικώς όχι και τόσο καλή φήµη που
έχουν αποκτήσει οι ασφαλιστές λόγω του ότι έχουν παρεισφρήσει στον κλάδο πολλά
άτοµα µε έλλειψη επαγγελµατισµού.
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∆εν διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των διαφόρων
δηµογραφικών χαρακτηριστικών του δείγµατος και των λόγων ασφάλισης.
2.2.

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟ

ΤΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2.2.1. Βαθµός ασφαλισιµότητας των ερωτηθέντων
Η ανάλυση έδειξε ότι το 51,7% του δείγµατος είναι ασφαλισµένο σε κρατικό φορέα
ασφάλισης, ενώ µόνο σε ιδιωτικό φορέα ασφαλίζεται το 16,3%. Η διαπίστωση αυτή
ήταν αναµενόµενη αφού η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Πάντως είναι
χαρακτηριστικό ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (27,3%) είναι
ασφαλισµένο και σε κρατικό και σε ιδιωτικό φορέα, γεγονός το οποίο υποδηλεί ότι
αρκετοί θεωρούν ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι ικανή να καλύψει όλες τις
ανάγκες τους. Τέλος αν το παραπάνω ποσοστό συνδυαστεί και µε το αντίστοιχο των
ασφαλισµένων µόνο σε ιδιωτικό φορέα τότε το ποσοστό των ασφαλισµένων σε
ιδιωτικό φορέα πλησιάζει εκείνο των ασφαλισµένων σε κρατικό.
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Από τη διασταύρωση της µεταβλητής φορέας ασφάλισης µε τα διάφορα
δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος (φύλο, ηλικία, και απασχόληση)
προέκυψε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές σχέσεις.
Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι σε αυτούς οι οποίοι είναι ασφαλισµένοι σε κρατικό
και ιδιωτικό φορέα ταυτόχρονα, οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
(32,8% έναντι 22,9%). Αναζητώντας τα αίτια αυτής της συµπεριφοράς θα µπορούσε
να υποστηριχθεί ότι επειδή οι γυναίκες οι οποίες εργάζονται έχουν την οικονοµική
τους ανεξαρτησία προτιµούν παράλληλα µε την κοινωνική τους ασφάλιση να
συνάψουν και µία ιδιωτική, για να έχουν ενδεχοµένως κάποια καλύτερη σύνταξη στο
µέλλον ή κάποιες πρόσθετες παροχές. Αντίθετα, σε αυτούς οι οποίοι είναι
ασφαλισµένοι µόνο σε ιδιωτικό φορέα, το ποσοστό των ανδρών είναι
µεγαλύτερο εκείνου των γυναικών. Η εξήγηση αυτού του γεγονότος έγκειται στο
ότι την πρωτοβουλία για ασφάλιση µόνο στον ιδιωτικό τοµέα την παίρνουν πρώτα και
κύρια οι άνδρες.
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∆ιαφορές ως προς τον φορέα ασφάλισης διαπιστώθηκαν και µεταξύ των
διαφόρων ηλικιακών τάξεων. Τα άτοµα ηλικίας κάτω των 25 ετών δείχνουν µία
προτίµηση να ασφαλίζονται σε δηµόσιο και ιδιωτικό φορέα ασφάλισης ταυτόχρονα
περισσότερο από ότι οι υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες, ίσως γιατί µη έχοντας ακόµα µία
µόνιµη και σταθερή απασχόληση θεωρούν ότι µία ιδιωτική ασφάλιση θα
συµπληρώσει τις µελλοντικές τους ανάγκες. Αντίθετα τα άτοµα ηλικίας µεταξύ 25 και
45 ετών είναι ασφαλισµένα, κατά κύριο λόγο, σε κρατικό φορέα ασφάλισης, γιατί
εφόσον έχουν µία µόνιµη απασχόληση θεωρούν ενδεχοµένως ότι µία πρόσθετη
ασφάλιση θα τους ήταν περιττή. Τέλος µόνο στον ιδιωτικό φορέα ασφαλίζονται
κυρίως άτοµα άνω των 65 ετών, πράγµα το οποίο αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται
παράδοξο, εντούτοις θα µπορούσε να ερµηνευτεί από το ότι πρόκειται για άτοµα τα
οποία είχαν ασφαλιστεί στο παρελθόν, όταν ο θεσµός ήταν καινούργιος και ήταν στη
«µόδα», και συνεχίζουν να παραµένουν ασφαλισµένοι.
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∆ιαφορές ως προς το φορέα ασφάλισης διαπιστώθηκαν και µεταξύ των
διαφόρων επαγγελµατικών οµάδων.

Συγκεκριµένα οι αυτοαπασχολούµενοι είναι εκείνοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τα
µεγαλύτερα ποσοστά από τα αντίστοιχα των άλλων επαγγελµατικών οµάδων, τόσο
σε ασφάλιση σε κρατικό και ιδιωτικό φορέα ταυτόχρονα, όσο και µόνο σε ιδιωτικό.
Επίσης, όπως ήταν αναµενόµενο, στον κρατικό φορέα ασφάλισης η οµάδα µε το
µεγαλύτερο ποσοστό είναι εκείνη των συνταξιούχων.
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2.2.2. Βαθµός ικανοποίησης από τις προσφερόµενες ασφαλιστικές υπηρεσίες
(ιδιωτικές & δηµόσιες)
Στην ερώτηση που αφορά το βαθµό ικανοποίησης αυτών που είναι ασφαλισµένοι σε
κρατικό φορέα, το 37,2% απάντησε ότι δεν είναι "ούτε ικανοποιηµένοι ούτε
δυσαρεστηµένοι" κρατώντας έτσι µία µετριοπαθή στάση, ενώ πρέπει να σηµειωθεί
ότι το 26,3% απάντησε ότι είναι "δυσαρεστηµένο" µε τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που
του παρέχει το κράτος.

Οσον αφορά αυτούς οι οποίοι είναι ασφαλισµένοι σε κάποιο κρατικό ταµείο αλλά
έχουν και κάποια ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και για αυτούς οι οποίοι έχουν
ιδιωτική ασφάλιση µόνο, το 45% απάντησε ότι είναι "ικανοποιηµένο" από τις
προσφερόµενες υπηρεσίες, ενώ το 35,1% δηλώνει ότι είναι "ούτε ικανοποιηµένο
αλλά ούτε δυσαρεστηµένο". ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος αρκετά
υψηλός βαθµός ικανοποίησης από τις προσφερόµενες ασφαλιστικές υπηρεσίες από
τους ιδιωτικούς φορείς, κάτι που θα µπορούσε να υποδηλώνει την καλή ποιότητα
των υπηρεσιών της ιδιωτικής ασφάλισης.
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Ο βαθµός ικανοποίησης τόσο από τον δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό φορέα
ασφάλισης είναι στατιστικά µη σηµαντικός µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά φύλο
και οικογενειακή κατάσταση. Τουναντίον µία ασθενής στατιστικά σηµαντική σχέση
παρατηρείται µεταξύ των µεταβλητών ικανοποίηση από τον ιδιωτικό φορέα και
ηλικία. Η σχέση αυτή είναι αρνητική, δηλαδή όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο µειώνεται
ο

βαθµός

ικανοποίησης.

Επίσης

ασθενής

στατιστικά

σηµαντική

σχέση

παρουσιάζουν οι µεταβλητές ικανοποίηση από ιδιωτικό φορέα και µηνιαίο
οικογενειακό εισόδηµα. Η σχέση αυτή έχει θετική κατεύθυνση, δηλαδή όσο
αυξάνεται το εισόδηµα τόσο αυξάνεται και ο βαθµός ικανοποίησης. Τέλος
στατιστικά σηµαντική ασθενής σχέση µε αρνητική κατεύθυνση παρουσιάζεται
µεταξύ των µεταβλητών ικανοποίηση από ιδιωτικό φορέα και επίπεδο
µόρφωσης.
Από τη σύγκριση των δύο κατανοµών του βαθµού ικανοποίησης από τον φορέα
ασφάλισης γίνεται φανερό ότι οι ασφαλισµένοι στον ιδιωτικό φορέα είναι περισσότερο
ικανοποιηµένοι απ’ότι εκείνοι του δηµόσιου.
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2.2.2.1.

Οι

λόγοι

δυσαρέσκειας

των

ασφαλισµένων

από τις παρεχόµενες

ασφαλιστικές υπηρεσίες
Αναφορικά µε τους λόγους δυσαρέσκειας όλων αυτών οι οποίοι δήλωσαν
δυσαρεστηµένοι από τον φορέα ασφάλισής τους προέκυψε ότι το 38,5% θεωρεί ότι
δεν υπάρχει σωστή εξυπηρέτηση και το 33,8% ότι δεν υπάρχει κάλυψη των
πραγµατικών τους αναγκών.

2.3. ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΗΓΕΣ ΑΥΤΗΣ
2.3.1. Βαθµός ενηµέρωσης για τα ασφαλιστικά προγράµµατα
Σε σχέση µε το αν έχουν ενηµερωθεί οι ερωτηθέντες γύρω από κάποιο πρόγραµµα
ασφάλισης ζωής, το 58,7% απάντησε "ΝΑΙ" ενώ το υπόλοιπο 41,3% απάντησε
"ΟΧΙ". Παρατηρείται δηλαδή ότι δεν υπάρχει πολύ υψηλός βαθµός ενηµέρωσης.
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Ο βαθµός ενηµέρωσης διαφοροποιείται µόνο σε σχέση µε µερικά από τα
δηµογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η απασχόληση και το µορφωτικό επίπεδο. Η
επαγγελµατική θέση φαίνεται να διαφοροποιεί το βαθµό γνώσης για
ασφαλιστικά προγράµµατα.
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Εκείνοι οι οποίοι είναι καλύτερα ενηµερωµένοι για τα προγράµµατα ασφάλισης ζωής
είναι οι εργαζόµενοι και ειδικότερα οι αυτοαπασχολούµενοι. Αυτό ήταν άλλωστε
αναµενόµενο αφού οι εργαζόµενοι είναι εκείνοι που έχουν την αγοραστική δύναµη για
τέτοιου είδους υπηρεσίες, κατά συνέπεια είναι και οι δυνητικοί πελάτες των
ασφαλιστικών εταιριών.
Τέλος παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς το βαθµό ενηµέρωσης για τα
ασφαλιστικά προγράµµατα αναλόγως µε το µορφωτικό επίπεδο. Οι καλύτερα
ενηµερωµένοι ερωτηθέντες είναι εκείνοι µε µόρφωση λυκείου και πανεπιστηµίου, ενώ
οι λιγότερο ενηµερωµένοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει µόνο λίγες
τάξεις του δηµοτικού.

Αυτό ήταν επίσης αναµενόµενο αφού ένα περισσότερο µορφωµένο άτοµο ψάχνει και
από δική του πρωτοβουλία να ενηµερωθεί ούτως ώστε να µπορεί να εξασφαλίσει
στον εαυτό του και την οικογένειά του ένα καλύτερο επίπεδο ασφάλισης.
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2.3.2. Πηγή ενηµέρωσης για τα ασφαλιστικά προγράµµατα
Η κύρια πηγή ενηµέρωσης των ερωτηθέντων είναι ο ασφαλιστικός σύµβουλος
(66,5%). Το γεγονός αυτό φανερώνει το σηµαντικό τους ρόλο µέσα στο οργανωτικό
σχήµα του ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα.

Ο τρόπος ενηµέρωσης φαίνεται να µην επηρεάζεται στατιστικά από τα
διάφορα δηµογραφικά χαρακτηριστικά.
2.4. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΦΑΛΙΖΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΕΘΕΤΑΝ
2.4.1. Προτιµήσεις προς διάφορες κατηγορίες ασφαλιστικών προγραµµάτων
Είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (69%) θα προτιµούσε να συνάψει
πρώτα ένα πρόγραµµα ασφάλισης ζωής, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την
πεποίθηση όλων σχεδόν των ανθρώπων ότι η ανθρώπινη ζωή αξίζει περισσότερο
από οποιοδήποτε υλικό αγαθό.
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Η µόνη στατιστικά σηµαντική σχέση που διαπιστώνεται αναφορικά µε την
προτίµηση σε πρόγραµµα ασφάλισης είναι εκείνη µε την επαγγελµατική
οµάδα στην οποία ανήκουν οι ερωτηθέντες. Συγκεκριµένα αν και σε κάθε
επαγγελµατική κατηγορία η πλειοψηφία προτιµάει να συνάψει ένα πρόγραµµα
ασφάλισης ζωής, εντούτοις αυτή η προτίµηση είναι πιο έντονη στις νοικοκυρές. Αυτό
εξηγείται από το ότι επειδή οι νοικοκυρές είναι συνήθως ανασφάλιστες, θεωρούν ότι
ένα πρόγραµµα ασφάλισης ζωής θα τους εξασφαλίσει σε κάποιο βαθµό το µέλλον.
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2.4.2. Προτιµήσεις για τα µέλη της οικογένειας που θα ασφάλιζαν πρώτα
Σαφής είναι η προτίµηση των ερωτηθέντων να ασφαλίσουν πρώτα τον εαυτό τους
(52,5%), στη συνέχεια τα παιδιά τους (33,3%) και τέλος τη σύζυγό τους (10,4%). Το
ότι τα παιδιά κατέχουν ένα σχετικά υψηλό ποσοστό στις προτιµήσεις τους φανερώνει
την προσπάθεια ή µέριµνα που χαρακτηρίζει τους γονείς για να εξασφαλίσουν το
µέλλον των παιδιών τους.

∆ιαφοροποίηση της προτίµησης για το ποιος θα ασφαλιστεί πρώτος
προέκυψε ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα. Συγκεκριµένα στα άτοµα ηλικίας
µεταξύ 46-65 η προτίµηση τους επικεντρώνεται στα παιδιά της οικογένειας τους. Η
κατάσταση αυτή εξηγείται εύκολα από το ότι σε ηλικία µεγαλύτερη των 45 ετών το
ζευγάρι έχει φθάσει στο αποκορύφωµα της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας και
έχει µία καλή οικονοµική κατάσταση. Κατά συνέπεια αυτό που τους ενδιαφέρει
περισσότερο είναι η µελλοντική εξασφάλιση των παιδιών τους και όχι των ίδιων.
Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι οι άνω των 65 ετών έχουν µία υψηλή
προτίµηση, σε σχέση µε τις άλλες ηλικίες, στο να ασφαλίσουν κάποιο άλλο µέλος της
οικογένειάς τους σε ευρεία έννοια π.χ. εγγόνι.
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∆ιαπιστώνεται κάποια σχέση µε τη µεταβλητή «µέλος της οικογένειας που θα
ασφαλιζόταν

πρώτο»

και

την

επαγγελµατική

κατάσταση.

Οι

αυτοαπασχολούµενοι είναι εκείνοι που κυρίως θα ασφάλιζαν πρώτα τον εαυτό τους
και στη συνέχεια τα παιδιά τους. Στις νοικοκυρές, παρά το ότι η προτίµηση παραµένει
ίδια, ο βαθµός της µετριάζεται προς όφελος των παιδιών, πράγµα το οποίο δείχνει
τους έντονους συναισθηµατικούς δεσµούς των µητέρων προς τα παιδιά τους.
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2.4.3. Πρόθεση διάθεσης χρηµάτων για ιδιωτική ασφάλιση
Αναφορικά µε το ποσό που θα ήταν διατεθειµένοι οι ερωτώµενοι να διαθέσουν
ετησίως για ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη προέκυψε ότι το 50% θα διέθετε από
50.001-100.000 δραχµές, πάνω από 150.000 θα διέθετε µόνο το 8%, ενώ
αξιοσηµείωτο είναι ότι υπάρχει και ένα ποσοστό 11,3% που δήλωσε ότι δε θα έδινε
κανένα ποσό για να ασφαλιστεί.

Η ηλικία είναι ένας από τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τα άτοµα να
διαθέσουν χρήµατα για ιδιωτική ασφάλιση. Συγκεκριµένα τα άτοµα ηλικίας 25-45
ετών είναι διατεθιµένα να διαθέσουν τα περισσότερα χρήµατα για ιδιωτική ασφάλιση.
Το 71,4% από αυτούς είναι διατεθιµένο να δώσει από 50 έως 150 χιλιάδες δρχ.
ετησίως για ασφάλιση. Οπως ήταν αναµενόµενο οι µεγάλοι σε ηλικία δεν είναι
διατεθειµένοι, κατά µεγάλο ποσοστό, (68,8%) να διαθέσουν κανένα ποσό. Τέλος ένα
µη ευκαταφρόνητο ποσοστό (14,9%) νέων ηλικίας µικρότερης των 25 ετών που είναι
και το µεγαλύτερο από όλες τις οµάδες ηλικιών είναι διατεθειµένο να δώσει πάνω
από 150 χιλιάδες δρχ ετησίως. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι υπάρχει µία τάση στους
νέους υπέρ του θεσµού της ιδιωτικής ασφάλισης.
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Επίσης η επαγγελµατική θέση επηρεάζει την απόφαση για διάθεση ή όχι
χρηµάτων. Οι νοικοκυρές και οι συνταξιούχοι, κατά ένα µεγάλο ποσοστό (64%),
είναι διατεθειµένοι να µην δώσουν κανένα ποσό και κατά 46,4% να δώσουν το πολύ
50 χιλιάδες ετησίως. Αντίθετα οι επαγγελµατικές τάξεις που είναι διατεθειµένες να
δώσουν από 50 έως 150 χιλιάδες δρχ ετησίως είναι οι απασχολούµενοι στον ιδιωτικό
τοµέα και οι αυτοαπασχολούµενοι (76,4% και 70,7% αντιστοίχως). Αίσθηση προκαλεί
το γεγονός ότι και οι δηµόσιοι υπάλληλοι προτίθενται να δώσουν από 50 έως 100 χιλ.
δρχ πράγµα το οποίο υποδηλεί την ήδη διαπιστωθείσα µη ικανοποίησή τους από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
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Αποκαλύφθηκε ότι η πρόθεση των ερωτηθέντων να δώσουν χρήµατα για
ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι άσχετη µε την εισοδηµατική τάξη στην οποία
ανήκουν. Συγκεκριµένα προέκυψε ότι τα άτοµα µε χαµηλό µηνιαίο εισόδηµα (κάτω
των 100 χιλιάδων δρχ) δεν είναι διατεθειµένα να δώσουν κανένα ποσό, γεγονός το
οποίο θεωρείται φυσιολογικό αφού στις χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις άλλες είναι οι
ανάγκες οι οποίες προέχουν.

Τέλος, αντίστοιχες παρατηρήσεις ισχύουν αναφορικά και µε το επίπεδο
µόρφωσης. ∆ηλαδή οι ερωτηθέντες που έχουν τελειώσει λίγες τάξεις του ∆ηµοτικού
σχολείου είναι διατεθειµένοι σε µεγάλο ποσοστό (58,8%) να µη δώσουν κανένα ποσό
για ιδιωτική ασφάλιση. Ενώ όσο ανεβαίνει το µορφωτικό επίπεδο, τόσο ανεβαίνει και
η πρόθεσή τους να δώσουν περισσότερα χρήµατα για ασφάλιση.
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2.5. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
2.5.1. Προτιµήσεις σχετικά µε την εθνικότητα της ασφαλιστικής εταιρίας
Οσον αφορά την εθνικότητα της ασφαλιστικής εταιρείας που θα προτιµούσαν να
ασφαλιστούν οι ερωτηθέντες διαπιστώθηκε ότι το 37,5% προτιµάει τις ελληνικές, ενώ
ένα επίσης µεγάλο ποσοστό 36,8% δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίµηση. Αυτό
δηλώνει µάλλον ότι δίνεται µικρότερη σηµασία στη χώρα προέλευσης της
ασφαλιστικής εταιρείας που πρόκειται να ασφαλιστεί κάποιος και περισσότερη σε
άλλους παραµέτρους πιο ουσιαστικούς. Πάντως είναι φανερό ότι οι ξένες
ασφαλιστικές εταιρίες συγκεντρώνουν χαληλό ποσοστό προτίµησης από µέρους των
ερωτηθέντων.

Το φύλο φαίνεται να επηρεάζει την προτίµηση της εθνικότητας της εταιρίας.
Συγκεκριµένα για αυτούς οι οποίοι προτιµούν τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες
υπάρχει µια µικρή διαφοροποίηση υπέρ των γυναικών (44,8%) έναντι των ανδρών
(31,5%). Ενώ για αυτούς που προτιµούν ξένη ασφαλιστική εταιρία η διαφοροποίηση
είναι υπέρ των ανδρών.
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Η επαγγελµατική οµάδα στην οποία ανήκει ο ερωτώµενος φαίνεται να
επηρεάζει επίσης την απόφαση του για ασφάλιση σε ελληνική ή ξένη
ασφαλιστική

εταιρία.

Συγκεκριµένα

υψηλή

προτίµηση προς τις ελληνικές

ασφαλιστικές εταιρίες δείχνουν οι αυτοαπασχολούµενοι και οι εργαζόµενοι στο
δηµόσιο, ενώ µεταξύ εκείνων που προτιµούν τις ξένες, οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό
τοµέα κατέχουν την πρώτη θέση µε ποσοστό 28,3%. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι
οι νοικοκυρές σε µεγάλο ποσοστό δεν έχουν προτίµηση υπέρ των ελληνικών ή των
ξένων ασφαλιστικών εταιριών.
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Τέλος, το µορφωτικό επίπεδο είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή
της εθνικότητας της ασφαλιστικής εταιρίας. Ατοµα µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο
δείχνουν µία σχετική προτίµηση προς τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες.
Απεναντίας άτοµα µε Πανεπιστηµιακή µόρφωση ή είναι αδιάφορα για την εθνικότητα
ή προτιµούν την ξένη.

2.5.2. Εξακρίβωση της εµπιστοσύνης προς τις ασφαλιστικές εταιρίες
Το 42,7% των ερωτηθέντων εκφράζει εµπιστοσύνη προς τις ελληνικές ασφαλιστικές
εταιρίες, ενώ ένα ποσοστό 29,7%, δεν απάντησε γιατί ίσως δεν γνώριζε ή δεν
µπορούσε να εκφέρει µια συγκεκριµένη άποψη αναφορικά µε τη κατάσταση που
επικρατεί στο χώρο των ιδιωτικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα.
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Τα αποτελέσµατα της έρευνας αναφορικά µε τις σχέσεις των δηµογραφικών
µεταβλητών, φύλο, απασχόληση και µορφωτικό επίπεδο µε την εµπιστοσύνη
στις ασφαλιστικές εταιρίες είναι σαφή και σε άµεση σχέση µε τις προτιµήσεις
εθνικότητας της ασφαλιστικής εταιρίας. Συγκεκριµένα οι γυναίκες σε µεγαλύτερο
ποσοστό σε σύγκριση µε τους άνδρες θεωρούν ότι οι ελληνικές ασφαλιστικές
εταιρίες είναι πιο φερέγγυες γι’αυτό άλλωστε εµπιστεύονται και τις προτιµούν.

Οι αυτοαπασχολούµενοι καθώς και οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο θεωρούν
φερέγγυες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι
εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και συνταξιούχοι τις θεωρούν αφερέγγυες σε
σηµαντικό ποσοστό (39,6%), πράγµα το οποίο έρχεται σε απόλυτη σύµπνοια µε τις
προτιµήσεις τους στην εθνικότητα των ασφαλιστικών εταιριών. Η διαπίστωση αυτή
θα µπορούσε να ερµηνευθεί για µεν τους ιδιωτικούς υπαλλήλους από το «πνεύµα
εξωστρέφιας» από το οποίο ενδεχοµένως διακατέχονται και για δε τους
συνταξιούχους από το «πνεύµα καχυποψίας» που έχουν προς τους νέους θεσµούς
γενικώς.
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Τέλος, το µορφωτικό επίπεδο φαίνεται να είναι καθοριστικό ως προς τη
διατύπωση άποψης για το αν θεωρούν φερέγγυες τις ασφαλιστικές εταιρίες.
∆ιαπιστώθηκε ότι όσο ανέρχεται το µορφωτικό επίπεδο τόσο υπάρχει σαφής άποψη
υπέρ της µιας ή της άλλης απάντησης. Σε αντίθεση µε εκείνους που έχουν τελειώσει
λίγες τάξεις του ∆ηµοτικού οι οποίοι κατά 64,7% δεν έχουν άποψη επί του θέµατος.
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2.5.3. Προτιµήσεις σχετικά µε τα προσόντα των ασφαλιστικών συµβούλων
Το 41,3% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι το σηµαντικότερο προσόν που πρέπει να
έχει ένας ασφαλιστικός σύµβουλος είναι η "επαγγελµατικότητα", και το 31% η
"εξυπηρέτηση του πελάτη". Παρατηρήθηκε ότι ένα µεγάλο µέρος του δείγµατος
θεώρησε ότι η "επαγγελµατικότητα" εµπεριέχει στην έννοιά της όλα τα υπόλοιπα
προσόντα της ερώτησης, γεγονός που την κατατάσσει στην πρώτη θέση.
Π Ρ Ο Τ ΙΜ Η Σ Ε ΙΣ Π Ρ Ο Σ Τ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Τ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ω Ν

45%
40%
35%
30%
25%

4 1 ,3 %
3 1 ,0 %

1 6 ,3 %

20%
15%

1 0 ,7 %

10%
5%
0%

0 ,7 %

ΕΞΥΠ Η ΡΕΤΗ Σ
Η

Ε Υ Γ Ε Ν Ε ΙΑ Φ ΙΛ ΙΚ Η
∆ ΙΑ Θ Ε Σ Η

Ε Π ΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙ
ΚΟ ΤΗ ΤΑ

Π Ρ Ο Θ Υ Μ ΙΑ

Κ Α Π Ο ΙΟ Α Λ Λ Ο

Οι προτιµήσεις για τα προσόντα των ασφαλιστικών συµβούλων είναι
στατιστικά σηµαντικές µόνο µε τη µεταβλητή φύλο. Ειδικότερα οι γυναίκες σε
σχέση µε τους άνδρες δείχνουν µία σαφή προτίµηση στα προσόντα: ευγένεια,
φιλικότητα και προθυµία. Αντίθετα οι άνδρες θεωρούν ότι το σηµαντικότερο προσόν
είναι η επαγγελµατικότητα. Οσον αφορά την εξυπηρέτηση δεν υπάρχει σαφής
προτίµηση µεταξύ ανδρών και γυναικών.
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βασικός στόχος αυτής της έρευνας ήταν η µελέτη της στάσης-συµπεριφοράς των
κατοίκων του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης σε σχέση µε το θεσµό της
ιδιωτικής ασφάλισης. Τον γενικό στόχο ακολουθούσαν µια σειρά από ειδικούς
στόχους οι οποίοι διερευνήθηκαν διεξοδικά σε ότι προηγήθηκε.
• Ο πρώτος ειδικός στόχος απέβλεπε στο να διερευνηθεί η γνώση των ερωτηθέντων
για τις ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και ο λόγος ασφάλισης τους σε αυτές.
Αν και οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν µερικές µόνο δεκαετίες που λειτουργούν
στην Ελλάδα, υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό ατόµων τα οποία είναι
ενηµερωµένα γύρω από τα ασφαλιστικά προγράµµατα κυρίως µέσω των
ασφαλιστικών συµβούλων οι οποίοι είναι και οι κυριότεροι εκπρόσωποι των
εταιριών αυτών. Οι ερωτηθέντες γνωρίζουν καλά το θεσµό της ιδιωτικής
ασφάλισης και ασφαλίζονται σ’ αυτόν γιατί θεωρούν ότι τους παρέχει πιο
ολοκληρωµένη

κάλυψη

αλλά

ταυτόχρονα

την

κρίνουν

και

επιχειρήθηκε

να

διαπιστωθεί

σαν

µία

ενδιαφέρουσα επένδυση.
• Με

τον

δεύτερο

ειδικό

στόχο

ο

βαθµός

ασφαλισιµότητας και ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τον ασφαλιστικό φορέα
στον οποίο είναι ασφαλισµένοι.
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις προέκυψε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των
ερωτηθέντων είναι ασφαλισµένο σε κρατικό φορέα ασφάλισης και αυτό
οφείλεται στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Οι άνδρες
έχουν µία προτίµηση υπέρ του ιδιωτικού φορέα ασφάλισης σε σχέση µε τις
γυναίκες, ενώ αντίθετα οι γυναίκες έχουν µία προτίµηση έναντι των ανδρών
για ασφάλιση σε κρατικό και ιδιωτικό φορέα ταυτόχρονα. Ακόµα οι µεσήλικες
και οι νέοι έχουν κάποια προτίµηση υπέρ του ιδιωτικού φορέα ασφάλισης σε
σχέση µε τις άλλες ηλικίες. Οι αυτοαπασχολούµενοι είναι η επαγγελµατική
οµάδα η οποία ασφαλίζεται σε κρατικό και ιδιωτικό φορέα ταυτόχρονα αλλά
και σε ιδιωτικό µόνο σε ποσοστό µεγαλύτερο από ότι οι άλλες οµάδες. Επίσης
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υπάρχει µία σαφής ένδειξη ότι οι ασφαλισµένοι σε ιδιωτικό φορέα είναι
περισσότερο ικανοποιηµένοι από τις παρεχόµενες σ’αυτούς υπηρεσίες απ’ότι
εκείνοι του δηµόσιου φορέα.
Οι συσχετίσεις που έγιναν µεταξύ των µεταβλητών ικανοποίηση από το φορέα
ασφάλισης και των δηµογραφικών µεταβλητών φανέρωσαν ότι υφίστανται
ασθενείς αρνητικές στατιστικά σηµαντικές σχέσεις. ∆ηλαδή όσο αυξάνεται πχ
το επίπεδο µόρφωσης ή η ηλικία τόσο µειώνεται ο βαθµός ικανοποίησης είτε
από κρατικό είτε από ιδιωτικό φορέα. Ο βασικότερος λόγος δυσαρέσκειας των
ασφαλισµένων ήταν η µη ύπαρξη ουσιαστικής και υπεύθυνης εξυπηρέτησης.
• Ο τρίτος ειδικός στόχος αφορούσε την εξακρίβωση του βαθµού ενηµέρωσης των
ερωτηθέντων πάνω σε κάποιο πρόγραµµα ασφάλισης ζωής, καθώς και τη πηγή
αυτής της ενηµέρωσης.
Σύµφωνα µε την ανάλυση προέκυψε ότι πάνω από τους µισούς ερωτηθέντες
έχουν ενηµερωθεί για κάποιο πρόγραµµα από κάποιο ασφαλιστή ο οποίος
τους επισκέφθηκε στο σπίτι τους. Η ενηµέρωση πάνω σε κάποιο ασφαλιστικό
πρόγραµµα επηρεάζεται από το µορφωτικό επίπεδο. Ειδικότερα εκείνοι οι
οποίοι έχουν πανεπιστηµιακή µόρφωση είναι πιο επιδεκτικοί και ανοικτοί σε
µία ενηµέρωση. Παράλληλα η ενηµέρωση αυτή εξαρτάται και από την
επαγγελµατική

θέση.

Αυτοί

οι

οποίοι

εργάζονται

στο

δηµόσιο

ή

αυτοαπασχολούνται ενδιαφέρονται περισσότερο για να ενηµερωθούν για
κάποιο πρόγραµµα. Οι δηµογραφικές µεταβλητές δεν συσχετίζονται µε την
πηγή από την οποία προέρχεται η ενηµέρωση.
• Ο τέταρτος ειδικός στόχος πραγµατευόταν τον προσδιορισµό των προτιµήσεων
των ερωτηθέντων για τα ασφαλιστικά προγράµµατα, των µελών της οικογένειας
που θα ασφάλιζαν πρώτα, καθώς και του χρηµατικού ποσού που θα διέθεταν για
ιδιωτική ασφάλιση.
Στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες έχουν µία σαφή προτίµηση προς τα
πρόγραµµατα ασφάλισης ζωής έναντι των άλλων προγραµµάτων και η
προτίµησή τους αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τον εαυτό τους και στη συνέχεια
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τα παιδιά τους. Μεγαλύτερη προτίµηση προς το να ασφαλίσουν τα παιδιά τους
δείχνουν οι νοικοκυρές ακολουθούµενες από τα άτοµα ηλικίας από 46 έως 65
ετών. Οι ερωτηθέντες είναι διατεθειµένοι να διαθέσουν από 50 έως και 150
χιλιάδες δρχ ετησίως. Τα περισσότερα χρήµατα είναι διατεθειµένοι να τα
δώσουν κατά πρώτο λόγο εκείνοι που έχουν ηλικία µεταξύ 25 και 45 ετών και
κατά δεύτερο λόγο οι νέοι κάτω των 25 ετών. Τα άτοµα αυτά απασχολούνται
στον ιδιωτικό τοµέα ή είναι αυτοαπασχολούµενοι, και έχουν τελειώσει το
λύκειο ή το Πανεπιστήµιο και έχουν µηνιαίο εισόδηµα άνω των 200 χιλιάδων
δρχ.
• Τέλος, ο πέµπτος στόχος απέβλεπε στην εξακρίβωση των προτιµήσεων των
ερωτηθέντων για την εθνικότητα των ασφαλιστικών εταιριών, της εµπιστοσύνης
τους προς τη φερεγγυότητα αυτών, καθώς και των προσόντων που πρέπει να
διαθέτουν οι ασφαλιστικοί σύµβουλοι.
Οι ερωτηθέντες δείχνουν µία τάση να προτιµούν τις ελληνικές ασφαλιστικές
εταιρίες. Η προτίµηση αυτή επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις γυναίκες ή
στους αυτοαπασχολούµενους οι οποίοι δεν έχουν σχετικά υψηλό µορφωτικό
επίπεδο.

Εξάλλου

οι

ερωτηθέντες

θεωρούν

φερέγγυες

τις ελληνικές

ασφαλιστικές εταιρίες. Τη φερεγγυότητα αυτή την ασπάζονται κυρίως οι
γυναίκες, οι αυτοαπασχολούµενοι, ή οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο, καθώς και
εκείνοι µε σχετικά υψηλό µορφωτικό επίπεδο. Τέλος, η επαγγελµατικότητα
είναι το προσόν που θα πρέπει να διακρίνει τους ασφαλιστικούς σύµβουλος
και µάλιστα αυτό το προσόν έχει υψηλότερη απήχηση στους άνδρες. Οι
γυναίκες εκτός από το παραπάνω προσόν θέλουν οι ασφαλιστές να διαθέτουν
ευγένεια, φιλικότητα και προθυµία.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΘΕ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΑ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 1996.
1. ΣΑΣ ΕΤΥΧΕ ΚΑΠΟΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΘΛΙΒΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΠΑΤΕ
“ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”;
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ∆Γ/∆Α
2. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΓΝΩΣΤΗ ;
1. INTERAMERICAN
2. NATIONALE NEDERLANDEN
3. ΕΘΝΙΚΗ
4. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
5. ΑΛΛΗ
3. ΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΕΙ
ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΣΕ ΜΙΑ (Ι∆ΙΩΤΙΚΗ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;
1. Η ΣΚΕΨΗ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΟΤΙ Η ΚΡΑΤΙΚΗ
2. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ
4. Η ΣΚΕΨΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
5. ΑΛΛΟ
4. ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ;
1. ΚΡΑΤΙΚΟ (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ κλπ)
2. ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ
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3 ΜΟΝΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ
4 ∆Γ/∆Α
5. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ;
1. ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
2. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
3. ΟΥΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΥΤΕ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
4. ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
5. ΠΟΛΥ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
6. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ;
1. ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
2. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
3. ΟΥΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΥΤΕ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
4. ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
5. ΠΟΛΥ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
7. ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ
ΑΥΤΗ ΤΗ ∆ΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΣΑΣ;
1. ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
2. ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
3. ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
4. ΑΛΛΟ
8. ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ;
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
9. ΕΑΝ ΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ;
1. ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ
2. ΑΠΟ ΦΙΛΟ
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3. ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
4. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
10 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΓΙΑ ΣΑΣ
.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
4. ΑΛΛΟ

11 ΠΟΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ ΘΑ ΑΣΦΑΛΙΖΑΤΕ ΠΡΩΤΟ;
.
1. ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ
2. ΤΟΝ/ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΣΑΣ
3. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΑΣ
4. ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟ

12 ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ∆ΙΑΘΕΣΕΤΕ (ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ) ΕΤΗΣΙΩΣ
.

ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ;
1. ∆ΕΝ ΘΑ ∆ΙΕΘΕΤΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΣΟ
2. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 50.000
3. 50.000 - 100.000
4. 100.000 - 150.000
5. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150.000

13 ΑΝ
.

ΚΑΝΑΤΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΖΩΗΣ

ΣΕ

ΤΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΑ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΣΑΣΤΑΝ;
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2. ΞΕΝΗ
3. ∆ΕΝ ΕΧΩ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
4. ∆Γ/∆Α

14 ΕΧΕΤΕ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΣΤΗ

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
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.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ;
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ
3. ∆Γ/∆Α

15 ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΚΥΡΙΟ
.

ΠΡΟΣΟΝ ΕΝΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ;
1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
2. ΕΥΓΕΝΕΙΑ
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
4. ΠΡΟΘΥΜΙΑ
5. ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟ

16 ΦΥΛΛΟ
.
1. ΑΝ∆ΡΑΣ
2. ΓΥΝΑΙΚΑ
17 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
.
1. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
2. ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ
3. ∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ
4. ΧΗΡΟΣ / ΡΑ
18 ΗΛΙΚΙΑ
.
1. ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
2. ΜΕΤΑΞΥ 26 - 45 ΕΤΩΝ
3. ΜΕΤΑΞΥ 46 - 65 ΕΤΩΝ
4. ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ
19 ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΗΚΕΤΕ;
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.
1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
2. ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
3. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ
4. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
5. ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
20 ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΕΙΝΑΙ:
.
1. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 100.000
2. 100.000 - 200.000
3. 200.000 - 300.000
4. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300.000
21 ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΑΣ;
.
1. ΠΗΓΑΤΕ ΛΙΓΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
2. ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ

ΤΗΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

(∆ΗΜ. - ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
3. ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ ΛΥΚΕΙΟ
4. ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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