Η εξέλιξη των
ασφαλίστρων το 2019

Βασισμένη σε >350.000 συμβόλαια του insurancemarket.gr το 2019

01 ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το insurancemarket.gr είναι η κορυφαία υπηρεσία
σύγκρισης και αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων
στην Ελλάδα και αναπτύχθηκε το 2011 από την Moneymarket Α.Ε Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

Πάντα δίπλα σου όλο το 24ωρο
Μέσος Χρόνος Επίλυσης Προβλήματος 4:02’

Όραμά μας
είναι να είμαστε ο σύμμαχος του
καταναλωτή στην εξοικονόμηση
του κόστους του για
ασφαλιστικές υπηρεσίες

>20 ασφαλιστικές εταιρείες
69€ μέση εξοικονόμηση ετησίως

€

Βάσει έρευνας σε 461 νέους πελάτες που αγόρασαν ετήσια ασφάλιση οχήματος

95% ικανοποίηση πελατών
Οι 9 στους 10 πελάτες μας δεν μας αλλάζουν

προσφέροντάς του ταυτόχρονα
κορυφαία αγοραστική εμπειρία.

350.000+ συμβόλαια
1.200.000 χρήστες ετησίως

100+ εργαζόμενοι
1.500.000 προσφορές το 2019

CREATED BY INSURANCEMARKET

02 ΜΕΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΣ

Μέσο ασφάλιστρο αυτοκινήτου 175,91€ / έτος &
Mέσο ασφάλιστρο μηχανής 101,78€ / έτος
Μέσο ετήσιο ασφάλιστρο των υποχρεωτικών εκ του Νόμου καλύψεων στο βασικό πακέτο
Ειδικότερα:
τα ασφάλιστρα από το 2016 μέχρι το 2018
είχαν πτωτική τάση λόγω έντονου
ανταγωνισμού μεταξύ των ασφαλιστικών
εταιρειών στην ασφάλιση των
ανασφάλιστων οχημάτων ενώ τον
τελευταίο χρόνο έχουν παραμείνει
αρκετά σταθερά. Μία μικρή άνοδος του
μέσου ετήσιου ασφαλίστρου οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην μείωση των
εκπτώσεων ετήσιας διάρκειας.
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03 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ & KYBIKA

Πόσα κυβικά προτιμά ο Έλληνας οδηγός;
Τα κυβικά είναι καθοριστικός παράγοντας της τιμής του ασφαλίστρου
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Φορολογήσιμοι Ίπποι

Κυβικά

<7

3,1%

<250

50,0%

7

8,1%

250 έως 500

21,8%

8

8,5%

500 έως 750

16,4%

9

17,8%

750 έως 1000

5,9%

10

27,1%

>1000

6,0%

11

19,2%

12

2,2%

13

4,8%

14

4,8%

>14

4,3%

FUN FACT: Το μεγαλύτερο ποσοστό των οχημάτων είναι μεταξύ 10 και 15 ετών.
Βάσει >350.000 συμβολαίων του insurancemarket.gr το 2019
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04 ΜΕΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Το κόστος ασφάλισης διαφέρει ανά περιφέρεια!
Ήξερες ότι το ασφάλιστρό σου καθορίζεται ανάλογα με τον Νομό της μόνιμης κατοικίας σου ;
Ειδικότερα:
• Οι οδηγοί που κατοικούν στην
Αττική πληρώνουν ακριβότερα
ασφάλιστρα από αυτούς των
μικρότερων αστικών κέντρων
λόγω της μεγαλύτερης
πιθανότητας να εμπλακούν σε
τροχαίο ατύχημα

173€ / έτος

Κεντρική Μακεδονία

155€ / έτος

∆υτική Μακεδονία

155€ / έτος

το χαμηλότερο στην περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου με 137,03€

137€ / έτος
Βόρειο Αιγαίο

Θεσσαλία

Ήπειρος

147€ / έτος

• Το ακριβότερο μέσο ασφάλιστρο
Αττικής με 202,50€ ετησίως ενώ

Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη

151€ / έτος

Ιόνιο

του 2019 ανήκει στην περιφέρεια

150€ / έτος

167€ / έτος

158€ / έτος
Στερεά Ελλάδα

202€ / έτος
Αττική

∆υτική Ελλάδα

160€ / έτος

143€ / έτος
Νότιο Αιγαίο

Πελοπόννησος

ετησίως

164€ / έτος
Κρήτη

*Βάσει >350.000 συμβολαίων μέσω του insurancemarket.gr το 2019
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05 ΜΕΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

Τη μέση τιμή ασφαλίστρου όμως επηρεάζει και η ηλικία!
Το κόστος επηρεάζεται από την ηλικία του οδηγού καθώς και από τα χρόνια κατοχής του διπλώματος.

ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

20-29 ετών 175,60€ / έτος

30-39 ετών 158,74€ / έτος

60-69 ετών 160,65€ / έτος

40-49 ετών 153,33€ / έτος

50-59 ετών

159,11€ / έτος

Βάσει >350.000 συμβολαίων του insurancemarket.gr το 2019
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06 ΜΕΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ & ΦΥΛΟ

Άνδρας vs Γυναίκα
Η αιώνια μάχη των φύλων έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα με αφορμή το insurancemarket Report.
• 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
vs ολοκληρώνοντας σε μικρότερο χρονικό διάστημα την απαιτούμενη φόρμα

vs

• 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

18,0%

Μαύρο

13,0%

Μπλε

17,0%

Ασημί

11,0%

Γκρι

11,0%

Άσπρo

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.
Βάσει >350.000 συμβολαίων του insurancemarket.gr το 2019
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07 ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ποιο είναι το πιο “popular” πακέτο Ασφάλισης;
Ποσοστιαία κατανομή πακέτων ασφάλισης το 2019

• Το 72,2% επιλέγει το Βασικό Πακέτο
Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την
υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη Αστικής
Ευθύνης έναντι τρίτων για Σωματικές
Βλάβες & Υλικές Ζημιές

• Το 24% επιλέγει Πυρός/Κλοπής
Περιλαμβάνει επιπλέον κατ’ ελάχιστο
την Κάλυψη από Κλοπή & Φωτιά

• Το 3,7% 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

72,2%
24%
3,7%

Βασικό Πακέτο

Πυρός/Κλοπής

*Βάσει >350.000 συμβολαίων μέσω του insurancemarket.gr το 2019
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Μεικτή

08 ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς προαιρετικές καλύψεις στην
ασφάλιση αυτοκινήτου
Top προαιρετικές καλύψεις που επιλέχθηκαν μέσω του insurancemarket.gr για το 2019

Οδική Βοήθεια

56,2%

Θραύση Κρυστάλλων

Νοµική Προστασία

35,1%

33,9%

Προσωπικό Ατύχηµα
15.3%

• Το 56,2% προσθέτει Οδική Βοήθεια
Πολύτιμη κάλυψη σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω βλάβης,
ελαστικών, βενζίνης αλλά και απροόπτων
• Το 35,1% προσθέτει Θραύση Κρυστάλλων
Κάλυψη που καλύπτει τα κόστη επισκευής & αντικατάστασης των κρυστάλλων του
οχήματος από τυχαίο συμβάν
• Το 33,9% 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 15,3% προσθέτει Προσωπικό Ατύχημα
Κάλυψη που αναλαμβάνει την αποζημίωση για Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα
ή Θάνατο του οδηγού από ατύχημα

*Βάσει >350.000 συμβολαίων μέσω του insurancemarket.gr το 2019
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09 ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Νέα Μοντέλα vs ετήσιο κόστος ασφάλισης
Τα top 6 μοντέλα

TOYOTA Yaris 1.0 VVTi 12v
Active Go TSS Iii
€146,07 / έτος

CITROEN C3
1.2i 12v VTi Pure Tech Corporate 82 S&St
€139,22 / έτος

OPEL Corsa
1.2i 16v XEL Enjoy
€159,51 / έτος

FIAT Panda
1.2i 8v Easy (319)
€159,51 / έτος

VW Polo
1.0i 12v MPI Trendline
€139,22 / έτος

PEUGEOT 208
1.2i 12v Pure Tech Active
€146,07 / έτος

* Μέσο ετήσιο ασφάλιστρο των υποχρεωτικών εκ του Νόμου καλύψεων στο Βασικό Πακέτο
CREATED BY INSURANCEMARKET

10 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ποια είναι η πιο δημοφιλής διάρκεια
ασφάλισης αυτοκινήτου
Εξάµηνη διάρκεια
39,4%
Ετήσια διάρκεια
33%
Τρίµηνη διάρκεια
18,2%
Μηνιαία διάρκεια
9,4%

• Το 39,4% επιλέγει την εξάμηνη διάρκεια
Η πιο δημοφιλής διάρκεια ασφάλισης ανά τους αιώνες. Παρότι η ετήσια είναι η
πιο οικονομική έως και 20%, η εξάμηνη είναι πιο δημοφιλής λόγω «σπασίματος»
του κόστους στο έτος.
• Το 33% επιλέγει ετήσια
Η πιο συμφέρουσα οικονομικά καθώς έχει το χαμηλότερο ασφάλιστρο ανά
μήνα. Όλο και ανεβαίνει στις επιλογές των οδηγών.
• Το 18,2% 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 τις 2 παραπάνω διάρκειες.
• Το 9,4% επιλέγει μηνιαία
Παρομοίως με την τρίμηνη, είναι επιλογή κυρίως οδηγών 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. Η ακριβότερη
διάρκεια από όλες.

*Βάσει >350.000 συμβολαίων μέσω του insurancemarket.gr το 2019
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11 ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΑΡΚΕΣ

Ποιες μάρκες έχουν κερδίσει την καρδιά & την
εμπιστοσύνη του Έλληνα οδηγού;
Top 10 μοντέλα αυτοκινήτων & μηχανών που ζήτησαν να ασφαλιστούν το 2019

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
TOYOTA

Yaris 1.3i 16v

PIAGGIO

BEVERLY

SMART

Fortwo 0.7i 6v Turbo

SUZUKI

DL (V-STROM)

OPEL

Corsa 1.4i 16v Twinport

YAMAHA CRYPTON

DAEWOO

Matiz 0.8i 6v

HONDA

SH

VOLKSWAGEN

Polo 1.4i 16v

HONDA

ASTREA

HYUNDAI

Accent 1.3i 12v

HONDA

XL V (Transalp)

HYUNDAI

Getz 1.1i 12v

SYM

SYMPHONY SR

SEAT

Ibiza 1.4i 16v

YAMAHA X-MAX

SUBARU

Forester 2.0i 16v

SYM

FIAT

Punto 60 1.2i 8v

YAMAHA XT

*Βάσει 350.000 συμβολαίων μέσω του insurancemarket.gr το 2019
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CITYCOM

12 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Με ποια κριτήρια επιλέγει κάποιος ασφαλιστική εταιρεία
Βάσει έρευνας 3.551 οδηγών

Αξιοπιστία 46,13%
Εξοικονόμηση 35,45%
Εξυπηρέτηση 11,66%
Ευκολία 6,76%

CREATED BY INSURANCEMARKET

ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

!!
Άριστη εξυπηρέτηση με
ανταγωνιστικές τιμές.

Εκτός από χαμηλές τιμές
έχει και ένα άρτια
εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. 14-04-2019

ΛΙΛΙΑΝ Π. 19-09-2019

Πολύ καλή εξυπηρέτηση από το
τμήμα ζημιών μετά από
ατύχημα με οδηγό ο οποίος δε
δεχόταν ευθύνη. Με
υποστήριξαν και στο τέλος
βρήκα το δίκιο μου.
ΝΙΚ Α. 17-08-2019

!!!
Είμαι 6 χρόνια
πελάτης. Απίστευτοι!
Τη συνιστώ
ανεπιφύλακτα

Όταν
χρειάστηκα
αλλαγή παρμπρίζ
εξυπηρετήθηκα
άμεσα!
ΑΛΕΚΟΣ ΜΠ.
24-07-2019

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ.
24-08-2019

Άμεση εξυπηρέτηση και
με τα καλύτερα deals
της αγοράς
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΚ. 03-06-2019

!!!
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