
Η εξέλιξη των ασφαλίστρων το 2018

# 1 τρόπος ασφάλισης 

Βασισμένη στις τιμολογήσεις  >1.000.000 οδηγών μέσω της 
πλατφόρμας σύγκρισης ασφαλειών του insurancemarket.gr



Για να ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου το 2018 έπρεπε
να δαπανήσεις κατά μέσο όρο 174,59€ ετησίως*

01 ΜΕΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

*μέσο ετήσιο ασφάλιστρο, μειωμένο κατά 11% από το 2016

 * Το report έχει καταρτιστεί με βάση τις τιμολογήσεις >1.000.000 χρηστών του insurancemarket.gr το 2018
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Ειδικότερα, τα ασφάλιστρα από το 2016 μέχρι το 2018:
2016

€195,05 

2017
€187,11 

2018
 €174,59 

Είχαν πτωτική τάση. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον έντονο 
ανταγωνισμό μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών στην ασφάλιση των 
ανασφάλιστων έως τώρα οχημάτων έπειτα από τις διασταυρώσεις & τα 
πρόστιμα που άρχισαν να επιβάλλονται. Μέχρι το τέλος του 2017 ήταν 
ασφαλισμένα 6 εκατ. οχήματα έναντι 5,6 εκατ. οχημάτων το 2016. ∆ηλαδή το 
2017, οι ασφαλίσεις οχημάτων σημείωσαν αύξηση 7,09%.  

Όμως η αναπροσαρμογή των τιμών στα ασφάλιστρα φαίνεται να είναι προ 
των πυλών μέσα στο 2019. 



Το κόστος ασφάλισης διαφέρει ανά περιφέρεια! 
02 ΜΕΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δείτε σε ποιες περιφέρειες σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις ασφαλίστρων από το 2016:
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Ήξερες ότι το ασφάλιστρό σου καθορίζεται 
ανάλογα με τον Νομό στον οποίo είναι δηλωμένο το 
όχημά σου;

Ειδικότερα:

•  Τα οχήματα που είναι δηλωμένα στην Αττική πληρώνουν 
κατά μέσο όρο ακριβότερα ασφάλιστρα από αυτά των 
μικρότερων αστικών κέντρων λόγω της μεγαλύτερης 
πιθανότητας να εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα

• Το ακριβότερο μέσο ασφάλιστρο του 2018 ανήκει στην 
περιφέρεια Αττικής με 198€ ετησίως ενώ το χαμηλότερο 
στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 114,36€

• Το υψηλότερο κόστος ζημιάς εντοπίζεται στον Νομό 
Χαλκιδικής & το χαμηλότερο στον Νομό ∆ράμας (στατικά 
στοιχεία ΕΑΕΕ 2016)

• Η μεγαλύτερη συχνότητα ζημιάς εντοπίζεται στον Νομό 
Αττικής με 8,58%  & η μικρότερη στον Νομό Σάμου με 3,09% 
(στατιστικά στοιχεία ΕΑΕΕ 2016)

 * Το report έχει καταρτιστεί με βάση τις τιμολογήσεις >1.000.000 χρηστών του insurancemarket.gr το 2018
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Τη μέση τιμή ασφαλίστρου όμως
επηρεάζει και η… ηλικία!

03 ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ
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Συγκεκριμένα οι οδηγοί ηλικίας 60-69 είχαν 10% ακριβότερα ασφάλιστρα συγκριτικά με τους οδηγούς 30-39 ετών

Αν εξαιρέσουμε τους πολύ νέους (είτε σε ηλικία είτε σε χρόνια οδήγησης) οδηγούς που θεωρούνται άπειροι και πιο επιρρεπείς σε επικίνδυνες 
οδηγικές συμπεριφορές, όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο αυξάνεται και το ασφάλιστρο.

30-39 ετών
40-49 ετών  

ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

60-69 ετών
50-59 ετών
20-29 ετών  

ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Το κόστος επηρεάζεται από την ηλικία του οδηγού καθώς και από τα χρόνια κατοχής του διπλώματος

 * Το report έχει καταρτιστεί με βάση τις τιμολογήσεις >1.000.000 χρηστών του insurancemarket.gr το 2018



Άνδρας vs Γυναίκα

04 ΦΥΛΟ ΟΔΗΓΟΥ
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Το φύλο δεν παίζει κανένα ρόλο στον καθορισμό του ασφαλίστρου! Μάλιστα το 2012 η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τον κλάδο να 
προσαρμοστεί στους νέους κανόνες (IP/11/1581). 

•  Οι γυναίκες εμφανίζονται πιο γρήγορες  στην online ασφάλεια του αυτοκινήτου τους 
ολοκληρώνοντας σε μικρότερο χρονικό διάστημα την απαιτούμενη φόρμα

•  Αντιθέτως, οι άνδρες εμφανίζονται περισσότερο πιστοί στην ασφαλιστική τους εταιρεία 
την στιγμή της ανανέωσης

•   Και τα 2 φύλα επιλέγουν αντίστοιχες προαιρετικές καλύψεις με την Οδική Βοήθεια 
πρώτη στις προτιμήσεις τους

FUN FACT: Οι επιλογές  στο χρώμα του αυτοκινήτου είναι ολόιδιες και στα 2 φύλα! Την πρώτη θέση κατέχει το μαύρο και ακολουθούν το 
ασημί, το μπλε, το γκρι και το λευκό.

Η αιώνια μάχη των φύλων έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα με αφορμή το insurancemarket Report.

vs

 * Το report έχει καταρτιστεί με βάση τις τιμολογήσεις >1.000.000 χρηστών του insurancemarket.gr το 2018

Μαύρο

Ασημί17,8%

Μπλε13,2%

Γκρι12,0%

Άσπρo11,6%18,0%



Ποιο είναι το πιο “popular” πακέτο Ασφάλισης;

05 ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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• Το 71,7% επιλέγει το Βασικό Πακέτο  
Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων για Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές

• Το 23,7% επιλέγει Πυρός/Κλοπής  
Περιλαμβάνει επιπλέον κατ’ ελάχιστο την Κάλυψη από Κλοπή & Φωτιά

• Το 4,6% επιλέγει Μεικτή    
Σύνθετη ασφάλιση η οποία πέρα από τις βασικές και προαιρετικές καλύψεις σου εξασφαλίζει κάλυψη για ζημιές που θα προκαλέσεις ο ίδιος στο όχημά σου

Ποσοστιαία κατανομή πακέτων ασφάλισης το 2018

71,7% 

Βασικό Πακέτο  

23,7% 

Πυρός/Κλοπής  

4,6% 

Μεικτή

 * Το report έχει καταρτιστεί με βάση τις τιμολογήσεις >1.000.000 χρηστών του insurancemarket.gr το 2018



Ποιες είναι οι πιο famous προαιρετικές καλύψεις στην
Ασφάλιση του αυτοκινήτου σου…

06 ΚΑΛΥΨΕΙΣ
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• Το 48,6% προσθέτει Οδική Βοήθεια
Πολύτιμη κάλυψη σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω βλάβης, 
ελαστικών, βενζίνης αλλά και απροόπτων

• Το 29,5% προσθέτει Νομική Προστασία
Κάλυψη που αναλαμβάνει τη νομική εκπροσώπηση του ιδιοκτήτη ή οδηγού όταν 
παρουσιαστεί πρόβλημα στο ύψος της αποζημίωσης από ατύχημα ή στην 
υπαιτιότητα

• Το 20,3% προσθέτει Προσωπικό Ατύχημα  
Κάλυψη που αναλαμβάνει την αποζημίωση για Μόνιμη Ολική ή Μερική  
Ανικανότητα ή Θάνατο του οδηγού από ατύχημα 

• Το 18,3% προσθέτει Θραύση Κρυστάλλων 
Κάλυψη που καλύπτει τα κόστη επισκευής  & αντικατάστασης των κρυστάλλων του 
οχήματος από τυχαίο συμβάν

Top προαιρετικές καλύψεις με βάση τα στατιστικά στοιχεία των χρηστών του insurancemarket.gr για το 2018 

Οδική Βοήθεια
48,6% 

Νομική Προστασία
29,5%

Προσωπικό Ατύχημα  
20,3% 

Θραύση Κρυστάλλων 
18,3%

 * Το report έχει καταρτιστεί με βάση τις τιμολογήσεις >1.000.000 χρηστών του insurancemarket.gr το 2018



Νέα Μοντέλα vs κόστος ασφάλισης
07 ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
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Τα top 3 μοντέλα με το υψηλότερο κατά μέσο όρο ετήσιο ασφάλιστρο

BMW X1 18i 12v Turbo
€233,07

KIA Sportage  QL 1.7 D 
€231,23 

TOYOTA  Yaris 1.4D-4D  
€227,74  

FORD Fiesta 1.0 12v Eco Boost 
€89,96 

CITROEN C3 1.6 BlueHDi  
€97,80

TOYOTA Yaris 1.5i 16v VVTi 
  €102,88 

Τα top 3 μοντέλα με το χαμηλότερο κατά μέσο όρο ετήσιο ασφάλιστρο

 * Το report έχει καταρτιστεί με βάση τις τιμολογήσεις >1.000.000 χρηστών του insurancemarket.gr το 2018



Ποια διάρκεια ασφάλισης είναι η πιο δημοφιλής;

08 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

CREATED BY INCURANCEMARKET

Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια ασφάλισης, τόσο χαμηλότερο το ασφάλιστρο

 * Το report έχει καταρτιστεί με βάση τις τιμολογήσεις >1.000.000 χρηστών του insurancemarket.gr το 2018

•  Το 46,6% επιλέγει την εξάμηνη διάρκεια
Η πιο δημοφιλής διάρκεια ασφάλισης ανά τους αιώνες. Παρότι η ετήσια είναι η πιο 
οικονομική έως και 15%, η εξάμηνη είναι πιο δημοφιλής λόγω «σπασίματος» του 
κόστους στο έτος

•  Το 34,4% επιλέγει ετήσια  
Η πιο συμφέρουσα οικονομικά καθώς έχει το χαμηλότερο ασφάλιστρο ανά μήνα. Όλο 
και ανεβαίνει στις επιλογές των οδηγών

•  Το 19% επιλέγει τρίμηνη    
Την επιλέγουν κυρίως ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν σκοπό να καταθέσουν 
πινακίδες ή να πουλήσουν τα οχήματά τους ή έχουν αυξημένα έξοδα κατά το 
διάστημα που πρέπει να ανανεωθεί το ασφαλιστήριό τους. Σίγουρα ακριβότερη από 
ό,τι τις 2 παραπάνω διάρκειες

Εξάμηνη διάρκεια
46,6%

Ετήσια διάρκεια
34,4%

Τρίμηνη  διάρκεια
19%



Ποιες μάρκες έχουν κερδίσει την καρδιά & την
εμπιστοσύνη του Έλληνα οδηγού;

09 ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΑΡΚΕΣ 
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Top 10 μοντέλα αυτοκινήτων & μηχανών που ζήτησαν να ασφαλιστούν το 2018

TOYOTA

SMART

OPEL

DAEWOO

VOLKSWAGEN

HYUNDAI

HYUNDAI

SEAT

SUBARU

FIAT

Yaris 1.3i 16v

Fortwo 0.7i 6v Turbo

Corsa 1.4i 16v Twinport

Matiz 0.8i 6v

Polo 1.4i 16v

Accent 1.3i 12v

Getz 1.1i 12v

Ibiza 1.4i 16v

Forester 2.0i 16v

Punto 60 1.2i 8v

PIAGGIO BEVERLY

SUZUKI DL (V-STROM)

YAMAHA CRYPTON

HONDA SH

HONDA ASTREA

HONDA XL V (Transalp)

SYM SYMPHONY SR

YAMAHA X-MAX

SYM CITYCOM

YAMAHA XT

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΕΣ

 * Το report έχει καταρτιστεί με βάση τις τιμολογήσεις >1.000.000 χρηστών του insurancemarket.gr το 2018

FUN FACT:  Οι Έλληνες «παντρεύονται» το αυτοκίνητό τους. Είτε οι λόγοι είναι οικονομικοί είτε συναισθηματικοί, το 40% του ασφαλισμένου στόλου στην Ελλάδα είναι 
άνω των 15 ετών και μόλις το 5.1% είναι της τελευταίας 5ετίας!



Ποιοι είμαστε εμείς

CREATED BY INCURANCEMARKET

> 1.000.000 οδηγοί
σύγκριναν & κέρδισαν στο κόστος της ασφάλειάς τους μέσα στο 2018
μέσω της πλατφόρμας μας

Οι 90+ insurance expert μας
Απάντησαν σε περισσότερες από 350.000 κλήσεις με μέση ώρα επίλυσης
προβλήματος τα 4’!

Οι 8 στους 10 πελάτες μας θα μας σύστηναν σε φίλους

 

# 1 τρόπος ασφάλισης 


