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Μήνυμα

Με μεγάλη μας χαρά σας εσωκλείουμε τα αποτελέσματα
της έρευνας που διεξήγαμε για την Ελληνική Ασφαλιστική
Αγορά σε σχέση με την Πρόληψη Απάτης.

Η έρευνα αυτή συσχετίζει επίσης και την αντίστοιχη τάση σε
Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Σκοπός μας είναι να διεξάγουμε την αντίστοιχη έρευνα σε
ετήσια βάση, οπότε για τον σκοπό αυτό τυχόν ιδέες σας θα
μας είναι πολύτιμες.

Με εκτίμηση,

Δέσποινα Ξενάκη
Partner – Insurance Leader
Deloitte Ελλάδος
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Ο όρος «Ασφαλιστική Απάτη» (Insurance Fraud) χρησιμοποιείται
παγκοσμίως για να δηλώσει την ψευδή συμπεριφορά των
ασφαλισμένων απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Είναι πολύ σημαντικό να ερευνήσουμε και να κατανοήσουμε, τους
λόγους για τους οποίους έχει αναπτυχθεί αυτό το φαινόμενο και να
δούμε πως μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί (Fraud Prevention).

Σας παρουσιάζουμε παρακάτω τα αποτελέσματα της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε και παρουσιάστηκε από την Deloitte στο Fraud 
Prevention Forum στις 5 Νοεμβρίου 2013 και αφορά στην Πρόληψη 
της Απάτης στην Ελληνική Ασφαλιστική αγορά.

Παραθέτουμε επιπλέον κάποιες βασικές έννοιες της απάτης, καθώς 
και μια παλαιότερη έρευνα της Deloitte σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και την άμεση
ανταπόκρισή σας σε αυτό το εγχείρημα.
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Εισαγωγή
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Σκοπός & Ταυτότητα Έρευνας

Σκοπός της έρευνάς μας είναι να αποσαφηνίσουμε τους λόγους για τους οποίους έχει
αναπτυχθεί το φαινόμενο της ασφαλιστικής απάτης και να προβληματιστούμε για το πώς
θα μπορέσει στο σύνολό της η ασφαλιστική κοινότητα να το αντιμετωπίσει.

Παράλληλα μέσα από την έρευνά μας θέλουμε να αναδείξουμε τον ρόλο των διοικήσεων
των εταιρειών, και να προσδιορίσουμε τις συνήθεις και πιο επικίνδυνες μορφές της
ασφαλιστικής απάτης.

Τέλος θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την κουλτούρα που
επικρατεί στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά γύρω από αυτό το φαινόμενο.

Ταυτότητα Έρευνας: Η έρευνα, της οποίας τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στη 
συνέχεια, πραγματοποιήθηκε με την αποστολή ερωτηματολογίων τα οποία στάλθηκαν 
σε 51 ασφαλιστικές εταιρίες, μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους βάσει του κύκλου 
εργασιών τους.
Καλύπτει το 67% του συνολικού τζίρου της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. (το 
ποσοστό έχει προκύψει με βάση το σύνολο των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων για την 
χρήση 2012)
Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις έχουν προέλθει κατά 43% από Ελληνικές Ασφαλιστικές 
Εταιρείες και κατά 57% από Ασφαλιστικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα αλλά έχουν μητρική τους πολυεθνική εταιρεία.
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Ορισμός Απάτης

Σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ISA 240) :

 Απάτη – Σκόπιμη ενέργεια ενός ή περισσότερων ατόμων (μέλη διοίκησης,
υπάλληλοι, τρίτα μέρη) με σκοπό την παραπλάνηση των υπολοίπων μερών, ώστε
να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο όφελος

 Αίτια Απάτης – Γεγονότα ή καταστάσεις που ευνοούν την ύπαρξη κινήτρου ή
ευκαιρίας για διάπραξη απάτης

8 © 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Τρίγωνο Απάτης

Κίνητρο / Πίεση
Μέλη της Διοίκησης ή υπάλληλοι, λειτουργούν 

κάτω από κίνητρα ή μεγάλη πίεση και αυτό αυξάνει 
την πιθανότητα διενέργειας απάτης

Ευκαιρία
Έλλειψη δικλείδων ασφαλείας οι 

οποίες και ευνοούν τις συνθήκες για 
διενέργεια απάτης

Συμπεριφορά / Εκλογίκευση 
Προσπάθεια εκλογίκευσης της 
απάτης από αυτούς που την 

διενεργούν
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Συνήθεις Περιπτώσεις  & 
Ενδείξεις Απάτης στην 
Ασφαλιστική Αγορά



Τύποι Απάτης Παράδειγμα

• Ο ασφαλιστικός πράκτορας εισπράττει το ασφάλιστρο, αλλά
δεν προσκομίζει  την επιταγή στην ασφαλιστική εταιρεία. Ο
ασφαλισμένος δεν έχει καμία κάλυψη.

Απάτες που συνδέονται με 
Ασφαλιστικούς Μεσίτες / 

Πράκτορες

• Παραπλάνηση μπορεί να προκύψει  αν ένας ασφαλιστικός
αντιπρόσωπος πραγματοποιήσει ψευδή δήλωση έχοντας ως
πρόθεση την εξαπάτηση του ασφαλισμένου με σκοπό την
επίτευξη μη νόμιμου κέρδους.

Παρατυπίες στη διαδικασία 
εκτίμησης κινδύνου

• Ένα άτομο εμπλέκεται σε ατύχημα με αυτοκίνητο, αλλά δεν 
έχει ασφαλιστική κάλυψη. Στη συνέχεια ασφαλίζει το εν λόγω 
όχημα και κάνει αναγγελία της ζημιάς. (Past Posting)

Περιπτώσεις απάτης που 
συνδέονται με την Ασφάλιση 

Οχημάτων

• Υπεραποθεματοποίηση: Αναγγελία ζημιάς για καταστροφή
παγίων από πυρκαγιάΠεριουσιακά Στοιχεία

• Ψευδείς Αναγγελίες Θανάτου: Προκειμένου να λάβουν την
αποζημίωση της ασφάλισης ζωής, προσκομίζουν  πλαστό
πιστοποιητικό θανάτου.

Απάτη που συνδέεται με 
Ασφαλίσεις Ζωής

• O ενάγων πραγματοποίησε αναγγελία ζημιάς για προσωπικό
ατύχημα το οποίο στην πραγματικότητα δε συνέβη. Οι πιο
συνήθεις περιπτώσεις είναι ατυχήματα που προκλήθηκαν
από πτώση λόγω αμέλειας του ασφαλισμένου.

Αστική Ευθύνη

• Οργανωμένη Απάτη: Συνέργεια δικηγόρου, νοσοκομειακού 
προσωπικού, ιατρού και ενάγοντα. Αυτή η περίπτωση 
απάτης δεν παρατηρείται μόνο στις περιπτώσεις εργατικών 
αποζημιώσεων, αλλά και στις περιπτώσεις τραυματισμών 
από αυτοκινητιστικά ατυχήματα.

• Δικηγόρος: Ο δικηγόρος συνήθως οργανώνει την απάτη
• Νοσοκομειακό Προσωπικό: Είναι ο υπάλληλος του

νοσοκομείου (τραυματιοφορέας) που φέρνει τους ασθενείς
που θα εμπλακούν στην απάτη.

• Ιατρός: Μπορεί να είναι ένας από οργανωτές της απάτης,
αλλά και μέρος αυτής ώστε να έχει την επιθυμητή κατάληξη.

Απάτες που συνδέονται 
με τις αποζημιώσεις 

εργαζομένων

Συνήθη Είδη Ασφαλιστικής 
Απάτης στην Ασφαλιστική 
Αγορά
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• Η ζημιά πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό
διάστημα μετά την έναρξη της ασφάλισης.

• Ο ασφαλισμένος έχει ιστορικό πολλών ζημιών.

• Πριν το συμβάν, ο ασφαλισμένος ρώτησε τον
ασφαλιστικό πράκτορα με τον οποίο 
συνεργάζεται υποθετικές ερωτήσεις σχετικά με τις 
καλύψεις  που θα έχει σε περίπτωση ζημιάς 
παρόμοιας με αυτήν που τελικά συνέβη.

• Ο ασφαλισμένος είναι πολύ πιεστικός και επίμονος
για γρήγορη πληρωμή της αποζημίωσής του.

• Σε περίπτωση ζημιάς από ληστεία, τα ποσά που
αξιώνονται  είναι πολύ σημαντικά αλλά 
ασυνήθιστα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

• Σε περίπτωση ζημιάς από κλοπή ή πυρκαγιά, το
ποσό που αξιώνεται αφορά αποζημίωση για πάγια 
μεγάλης αξίας που αγοράστηκαν πρόσφατα.

• Ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να θυμηθεί ή δεν
γνωρίζει από πού αγόρασε το πάγιο για το οποίο 
ζητά αποζημίωση, κυρίως ασυνήθιστα αντικείμενα, 
και δεν μπορεί να παράσχει επαρκείς περιγραφές.

• Σε αντίθετη περίπτωση, ο ασφαλισμένος έχει
αποδείξεις, μαρτυρίες και φωτογραφίες για όλα, 
τέλεια απόδειξη  ύπαρξης ζημιάς.

Ενδείξεις Ύπαρξης Ασφαλιστικής 
Απάτης 

13© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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2012: Ενδεικτικά 
Αποτελέσματα για την Απάτη 
από Έρευνες που 
Πραγματοποιήθηκαν σε
Διάφορες Χώρες



Ενδεικτικά Αποτελέσματα Ερευνών

Ηνωμένο Βασίλειο
Στοιχεία από τη Βρετανική Ένωση Ασφαλιστών (ABI) δείχνουν ότι:

 Ενώ οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διαπιστώνουν ολοένα και
περισσότερες απάτες, εκτιμάται ότι περίπου £1.9 δισ. (€2.2
δισ.) σε απάτες δεν ανιχνεύεται κάθε χρόνο.

 Συγκεκριμένα, εντός του 2011, η αξία των απατών που
αποκαλύφθηκαν ανήλθε σε 7%.

 Το 2011 οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκάλυψαν 138.814
εικονικές-ψευδείς ζημιές– οι οποίες ανέρχονται σε 2.670 ζημιές
ανά εβδομάδα – ποσό μεγαλύτερο κατά 5% από αυτό του
2010.

Σουηδία
Στοιχεία από την Ασφαλιστική Ένωση της Σουηδίας
παρουσιάζουν τα εξής:
 Ελεγκτές ασφαλιστικής απάτης, που καθορίστηκαν

από τις ασφαλιστικές εταιρείες, εντός του 2011,
διενήργησαν 6.200 ελέγχους σε πιθανούς
εικονικούς φακέλους ζημιών και αποκάλυψαν
απάτες συνολικής αξίας €40 εκατ.

 Σύμφωνα με μελέτες το 10–20% όλων των
απατών αφορούν ζημιές που προήλθαν από
εικονικά γεγονότα ενώ το 80–90% των απατών
αφορά υπερτιμολογηθείσες ζημιές.
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Ενδεικτικά Αποτελέσματα Ερευνών

Γαλλία
Πορίσματα από την Γαλλική Ασφαλιστική Ένωση (FFSA)
αποκαλύπτουν ότι 35.042 απάτες καταγράφηκαν το 2011, έχοντας
ως συνέπεια τη μη πληρωμή ζημιών αξίας €168 εκατ.

Φινλανδία 
Εντός του 2012, σε έρευνα 1.000 ατόμων που διενήργησε η  
Φινλανδική Ασφαλιστική Ένωση (FFI) διαπιστώθηκε ότι σε 
ποσοστό 27% γνώριζαν «ένα άτομο που είχε εξαπατήσει την 
ασφαλιστική του εταιρεία».  
Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο  25% του 
2010.

Γερμανία
Μελέτη της Γερμανικής Ασφαλιστικής Ένωσης 
(GDV) διατύπωνε ότι πάνω από τις μισές 
ζημιές,που οφείλονται σε απώλεια ή φθορά 
smartphones και tablet PCs, θα μπορούσαν 
να είχαν αποφευχθεί, γεγονός που 
αποδεικνύει την ύπαρξη απάτης και σε αυτούς 
τους τομείς.

17© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.



 Οι καταναλωτές είναι ολοένα και περισσότερο ανεκτικοί
απέναντι στις απάτες που συνδέονται με τις ασφαλιστικές
αποζημιώσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.

 Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο κατά της
ασφαλιστικής απάτης (Coalition Against Insurance Fraud) έδειξε
ότι σχεδόν ένας στους πέντε ενήλικες στις Η.Π.Α θεωρεί
αποδεκτή την εξαπάτηση των ασφαλιστικών εταιρειών από τους
ασφαλισμένους κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις

Πηγή:   Data Analytics Forecast Report, National Insurance Crime Bureau, 
https://www.nicb.org/newsroom/news-releases/mid-year-2012-qc-report.

NICB - Ενδεικτικά Αποτελέσματα

Μία ζημιά μπορεί να περιέχει μέχρι και 7 διαφορετικές 
αιτίες απάτης!

18 © 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Παγκόσμια Έρευνα της 
Deloitte για την 
Καταπολέμηση της Απάτης 
στις Ασφαλιστικές Εταιρείες



Καταπολεμώντας την Απάτη

Εισαγωγή

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι βασισμένα σε απαντήσεις 
που δόθηκαν από επικεφαλής τμημάτων εσωτερικού ελέγχου 
τo 2012

• Η αβεβαιότητα που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία καθώς
και οι συχνές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο
κανονιστικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια καθιστούν τον κίνδυνο
απάτης ως το πιο φλέγον ζήτημα των τελευταίων ετών.

• Οι διοικήσεις των εταιρειών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το
εκάστοτε τμήμα εσωτερικού ελέγχου προσπαθώντας να
βελτιώνουν αλλά και να δημιουργούν δικλείδες ασφαλείας έτσι
ώστε να καταπολεμηθεί το φαινόμενο – κίνδυνος της απάτης.

• Η έρευνα επικεντρώνεται στο να αναδείξει την επίδραση που έχει
ο κίνδυνος της απάτης στις ασφαλιστικές εταιρείες.

20 © 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Καταπολεμώντας την Απάτη

Ποια η άποψη των μελών της Ανώτατης 
Διοίκησης;

Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας
σας αναγνωρίζει και δίνει την δέουσα 
σημασία στην διαχείριση του 
κινδύνου απάτης;

Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας
σας αναγνωρίζει και δίνει την δέουσα 
σημασία σε θέματα ηθικής και 
δεοντολογίας;

21

Πολύ

Μερικώς

Καθόλου

Πολύ

Μερικώς

Καθόλου

Καταπολεμώντας την Απάτη

Ποια η άποψη των μελών της Ανώτατης 
Διοίκησης;

Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας
σας αναγνωρίζει και δίνει την δέουσα 
σημασία στην διαχείριση του 
κινδύνου απάτης;

Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας
σας αναγνωρίζει και δίνει την δέουσα 
σημασία σε θέματα ηθικής και 
δεοντολογίας;

Πολύ

Μερικώς

Καθόλου

Πολύ

Μερικώς

Καθόλου
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Καταπολεμώντας την Απάτη

Ποια η άποψη των μελών της Ανώτατης 
Διοίκησης;

Υπάρχουν καταγεγραμμένες 
διαδικασίες που ορίζουν την 
πολιτική της εταιρείας για θέματα 
απάτης;

Γίνεται  αναφορά στην πολιτική 
απάτης της εταιρείας για τη μεταξύ 
των υπαλλήλων επικοινωνία;

Nαι

Όχι

Δεν γνωρίζω

22 © 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Nαι

Όχι

Δεν γνωρίζω

Καταπολεμώντας την Απάτη

Ποια η άποψη των μελών της Ανώτατης 
Διοίκησης;

Σε τι βαθμό έχει επηρεάσει η 
οικονομική αβεβαιότητα την διοίκηση 
σχετικά με την εισαγωγή ή 
βελτίωση του συστήματος ελέγχου
που σχετίζεται με την απάτη;

Σε τι βαθμό έχει επηρεάσει η 
οικονομική αβεβαιότητα τη 
λειτουργία του εσωτερικού 
ελέγχου σχετικά με τον κίνδυνο 
της απάτης;

Πολύ

Μερικώς

Καθόλου

Δεν γνωρίζω
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Πολύ

Μερικώς

Καθόλου

Δεν γνωρίζω



Καταπολεμώντας την Απάτη

Ποια η άποψη των μελών της Ανώτατης 
Διοίκησης;
Σε τι βαθμό έχουν επηρεάσει οι 
αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο
την Διοίκηση της εταιρείας αναφορικά 
με την διαχείριση του κινδύνου της 
απάτης;

Πραγματοποιείται αξιολόγηση 
κινδύνου από το τμήμα εσωτερικού 
ελέγχου, με σκοπό να εντοπιστούν 
και να ταξινομηθούν τυχόν ρίσκα
που σχετίζονται με απάτη;

Πολύ

Μερικώς

Καθόλου

Δεν απαντώ
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Ναι

Όχι

Ν/Α

Δεν απαντώ

Προσέγγιση των Ασφαλιστικών
Εταιρειών για τη διαχείριση /
πρόληψη της απάτης 

 Η διαχείριση απάτης (Fraud management) έχει στρατηγική
σημασία και  αποτελεί προτεραιότητα

 Αυτή η στρατηγική έχει στηριχθεί και «χρηματοδοτηθεί» από τις
ασφαλιστικές αφού πάνω από 500 ειδικοί και επαγγελματίες
απασχολούνται πλήρως σε τμήματα διαχείρισης απάτης

 Έχουν αναπτυχθεί συστήματα μέτρησης απόδοσης-αξιολόγησης
βασισμένα σε ποιοτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την
διαχείριση ασφαλιστικής απάτης

 Έχουν σχεδιαστεί βάσεις δεδομένων για εύκολη πρόσβαση στην
πληροφόρηση

 Η γνώση έχει επιτρέψει στις ασφαλιστικές να γίνουν περισσότερο
καινοτόμες συγκριτικά με τους ανταγωνιστές τους
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 Βελτίωση του μοντέλου λειτουργίας καθώς και των διαδικασιών
επενδύοντας και αναζητώντας πρόσθετους πόρους

 Οι εταιρείες  επενδύουν στον επανασχεδιασμό των
διαδικασιών τους, ενσωματώνοντας σε αυτές και τη διαχείριση
της απάτης με σκοπό να βελτιώσουν την ικανότητα αντιμετώπισης
αυτού του φαινομένου
 Έχει ξεκινήσει εκ νέου μια ολοκληρωμένη διαδικασία

διαχείρισης της ασφαλιστικής απάτης η οποία περιλαμβάνει
έναν 'πλήρη κύκλο ζημιάς' από την αναγγελία έως την
αποζημίωση και την ανάκτηση

 Η ειδική μονάδα έρευνας & ελέγχου (Special Investigation
Unit) είναι πλέον κεντροποιημένη και υποστηρίζεται από
ειδικούς εφόσον κριθεί αναγκαίο

 Στελέχωση καταρτισμένου και έμπειρου προσωπικού με
λεπτομερή γνώση και δεξιότητες γύρω από την ασφαλιστική
απάτη

Προσέγγιση των Ασφαλιστικών 
Εταιρειών για τη διαχείριση /
πρόληψη της απάτης 
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 Η επεξεργασία δεδομένων προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και
διαφοροποίηση για τις ασφαλιστικές εταιρείες
 Δημιουργία υψηλής ποιότητας δεδομένων
 Εύκολη προσβασιμότητα των δεδομένων εντός της εταιρείας
 Ενσωμάτωση μιας σειράς δεδομένων από εξωτερικές πηγές

 Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των δεδομένων και στην
ενσωμάτωση αυτών μέσα στη γενικότερη λειτουργία της εταιρείας

 Η πληθώρα υψηλής ποιότητας δεδομένων υποστηρίζει την μεταγενέστερη
επένδυση σε εργαλεία (analytics tools), σε τεχνολογία και ανθρώπινους
πόρους για την αντιμετώπιση της απάτης  εξοικονομώντας έτσι σημαντικά
κόστη για την  ασφαλιστική εταιρεία

 Πριν την καταχώρηση της ζημιάς, ειδικά μοντέλα μπορούν να

αναγνωρίσουν ποιοι ασφαλισμένοι πιθανόν να υποβάλλουν 
ψευδή αίτηση ζημιάς

 Μοντέλα που προλαμβάνουν την απάτη έχουν συμβάλει
στην αποτελεσματική διαχείριση των ζημιών

Προσέγγιση των Ασφαλιστικών 
Εταιρειών για τη 
διαχείριση/πρόληψη της απάτης
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30

Έρευνα για την Πρόληψη της 
Απάτης στην Ελληνική 
Ασφαλιστική Αγορά



Συνοπτικά Στοιχεία Έρευνας

Έρευνα για την
πρόληψη της απάτης 
στην Ελληνική 
ασφαλιστική αγορά

Η έρευνα, της οποίας τα 
αποτελέσματα θα 
παρουσιαστούν στη 
συνέχεια, εστάλη σε 51 
ασφαλιστικές εταιρίες, 
μικρού, μεσαίου και μεγάλου 
μεγέθους βάσει του κύκλου 
εργασιών τους.
Καλύπτει το 67 % του 
συνολικού τζίρου της 
Ελληνικής ασφαλιστικής 
αγοράς. (το ποσοστό έχει 
προκύψει με βάση το σύνολο 
των εγγεγραμμένων 
ασφαλίστρων για την χρήση 
2012)
Η αποστολή της έρευνας και 
οι σχετικές απαντήσεις 
πραγματοποιήθηκαν  μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Τα αποτελέσματα βασίζονται 
στις απαντήσεις που 
ελήφθησαν μέχρι και 
30/10/2013. 48%

Εταιρείες κατά 
Ζημιών

29%
Εταιρείες Ζωής

24%
Μεικτές

57%
Ασφαλιστικές  
εταιρείες που 
έχουν μητρική 

πολυεθνική 
εταιρεία

43%
Ελληνικές 

Ασφαλιστικές 
Εταιρείες

Ποσοστιαία Κατανομή 
Απαντήσεων 

Ποσοστά συμμετοχής 
ασφαλιστικών εταιρειών με βάση 

την κατηγορία ασφαλίσεων. 
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Deloitte. Έρευνα στην Ελληνική
Ασφαλιστική Αγορά

Η εταιρία διαθέτει πολιτική ή οδηγίες
που ορίζουν την απάτη;

Η εταιρία έχει ορίσει κάποιο μέλος 
της Ανώτατης Διοίκησης ως 
υπεύθυνο για τη Διαχείριση του 
Κινδύνου Απάτης συνολικά και 
επιπλέον για τη ρητή ενημέρωση των 
Διευθυντών των Τμημάτων για τους 
κινδύνους που εμπίπτουν στα δικά 
τους όρια αρμοδιοτήτων;

52%

38%

10%

NAI

OXI

Δεν Απαντώ

57%33%

10%

NAI

OXI

Δεν Απαντώ
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Η εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασία 
για τον εντοπισμό, διερεύνηση και 
επίλυση περιπτώσεων απάτης;

Έχει υπάρξει στο παρελθόν 
περιστατικό απάτης στην εταιρεία 
όπου εργάζεστε;

86%

4%
10%

NAI

OXI

Δεν Απαντώ

62%24%

14%

NAI

OXI

Δεν Απαντώ
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Η εταιρεία διαθέτει σχέδιο 
αντιμετώπισης απάτης για την 
αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων 
που προκύπτουν με την ανακάλυψη 
απάτης;

Στις ημέρες μας, θεωρείτε ότι η 
πολυπλοκότητα των 
πληροφοριακών συστημάτων έχει 
αυξήσει την έκθεση στην απάτη;

52%
38%

10%
NAI

OXI

Δεν 
Απαντώ 61%

29%

10%

NAI

OXI

Δεν Απαντώ
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Σε συνέχεια του εντοπισμού 
περιπτώσεων απάτης, προχώρησε 
η εταιρεία σε ανασχεδιασμό 
διαδικασιών;

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες
στους τομείς αντιμετώπισης 
απάτης και διαχείρισης κρίσεων 
παρείχαν συμβουλές, κατά τη 
διάρκεια της δημιουργίας του σχεδίου 
αντιμετώπισης απάτης;

67%

9%

10%

14%
NAI

OXI

Δεν Απαντώ

Δεν έχει υποπέσει 
στην αντίληψη μου

38%

52%

10%

NAI

OXI

Δεν 
Απαντώ
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Παρακαλώ αξιολογήστε τις παρακάτω περιπτώσεις απάτης, 
ανάλογα με το πόσο εκτεθειμένη θεωρείτε ότι είναι η εταιρεία σε 
καθεμία από αυτές

(1-Καθόλου, 2-Λίγο, 3-Μέτρια, 4-Αρκετά, 5-Πολύ).

0

1

2

3

4

5
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Σε περίπτωση που έχει υπάρξει στο 
παρελθόν περιστατικό απάτης στην 
εταιρία ποια είναι η έκθεση της σε 
χρηματική απώλεια, τα τελευταία δύο 
χρόνια, ως ποσοστό επί του τζίρου της 
εταιρείας;

Ποιο είναι το σημαντικότερο αίτιο 
διάπραξης της απάτης;
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Η εταιρεία έχει προσδιορίσει τα όρια 
ανοχής των διαφόρων ειδών απάτης;

Η εταιρεία διαθέτει κώδικα 
δεοντολογίας για τους εργαζομένους 
και τους συνεργάτες της;

48%
42%

10%

NAI

OXI

Δεν Απαντώ

76%
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10%
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OXI

Δεν Απαντώ
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Η εταιρεία επαναξιολογεί τις 
υφιστάμενες οδηγίες για 
συγκεκριμένους κινδύνους απάτης;

Όπου έχουν εντοπιστεί / ανιχνευθεί 
περιπτώσεις απάτης, ο 
ανασχεδιασμός συνέβαλε στο να μην 
επαναληφθούν;
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Ο κυριότερος λόγος όπου μια 
εταιρεία δε λαμβάνει διορθωτικά 
μέτρα είναι ότι το κόστος της λήψης 
των μέτρων είναι μεγαλύτερο των 
ωφελειών που θα προκύψουν;

Η εταιρεία παρέχει συστηματική 
εκπαίδευση προσωπικού για την 
κατανόηση των κινδύνων απάτης;

33%
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10%
NAI

OXI

Δεν 
Απαντώ
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Ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση των κινδύνων που 
απορρέουν από τις περιπτώσεις απάτης;
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Η εταιρεία έχει δημιουργήσει 
διαδικασία whistleblowing;

Έχουν τεθεί σε ισχύ επαρκείς 
έλεγχοι που προλαμβάνουν 
περιπτώσεις απάτης που σχετίζονται 
με τα πληροφοριακά συστήματα;

76%

14%

10%

NAI

OXI

Δεν Απαντώ48%
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OXI

Δεν Απαντώ
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Πόσες αναφορές ενδείξεων απάτης 
υπήρξαν τα τελευταία 2 χρόνια, στην 
εταιρεία που ανήκετε;

Στο πλαίσιο του προληπτικού 
εντοπισμού απάτης, σε τι βαθμό 
θεωρείτε ότι η εταιρεία σας 
χρησιμοποιεί αναλυτικές διαδικασίες 
και εξελιγμένα πληροφοριακά 
συστήματα;

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

42

Deloitte. Έρευνα στην Ελληνική
Ασφαλιστική Αγορά

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

71%

19%

10%
NAI

OXI

Δεν Απαντώ

Έχετε ανιχνεύσει περιπτώσεις απάτης, που δεν μπορείτε να τεκμηριώσετε;
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Κατανοώ ότι ο ορισμός της απάτης θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Κατάχρηση των 
περιουσιακών 

στοιχείων από το 
προσωπικό της 

εταιρείας

Ανακριβείς ή 
εσφαλμένες 
οικονομικές 
καταστάσεις

Κατάχρηση 
εμπιστευτικών 

πληροφοριών ή 
δεδομένων 
πελατών 

Όλα τα 
παραπάνω

Δεν απαντώ

44

Deloitte. Έρευνα στην Ελληνική
Ασφαλιστική Αγορά

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Σε τι βαθμό η εταιρία έχει εφαρμόσει 
μηχανισμούς ελέγχου (μέτρα 
εντοπισμού, πρόληψης ή 
περιορισμού) των σημαντικών 
κινδύνων απάτης σε επίπεδο 
διαδικασιών;
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Η ευθύνη του εντοπισμού 
περιπτώσεων απάτης ανήκει 
πρωταρχικά:



Παρακαλώ επιλέξτε παρακάτω σε τι βαθμό η εταιρ. ία έχει προσδιορίσει 
πολιτική διαχείρισης κινδύνων από απάτη.
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Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι η τρέχουσα οικονομική συγκυρία (κρίση) 
έχει επηρεάσει τον κίνδυνο απάτης στις ασφαλιστικές εταιρείες;
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 Παρακαλώ επιλέξτε από τους παρακάτω τύπους απάτης αυτόν/αυτούς πο
υ τυχόν έχουν ανιχνευθεί στο παρελθόν από την εταιρεία.
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 Οι αναφορές ενδείξεων απάτης (whistleblowing) αντιμετωπίζονται 
άμεσα από την εταιρεία;
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Σε περίπτωση που η εταιρεία δεχτεί κατηγορίες για διάπραξη απάτη
ς, ποιες είναι οι πιο σημαντικές επιπτώσεις;
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Έρευνα για την Πρόληψη της 
Απάτης στην Ελληνική 
Ασφαλιστική Αγορά -
Ανάλυση ανάλογα με τον 
Τζίρο 



Η εταιρεία έχει ορίσει κάποιο μέλος της Ανώτατης Διοίκησης ως  
υπεύθυνο για τη Διαχείριση του Κινδύνου Απάτης συνολικά και επιπλέον  
για τη ρητή ενημέρωση των Διευθυντών των Τμημάτων για τους κινδύνους  
που εμπίπτουν στα δικά τους όρια αρμοδιοτήτων;
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Ανάλυση ανάλογα με τον Τζίρο

Ο κυριότερος λόγος όπου μια εταιρεία δε λαμβάνει διορθωτικά μέτρα 
είναι ότι το κόστος της λήψης των μέτρων είναι μεγαλύτερο των ωφελειών  
που θα προκύψουν.
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Η εταιρεία παρέχει συστηματική εκπαίδευση προσωπικού 
για την  κατανόηση των κινδύνων απάτης;
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Η εταιρεία έχει δημιουργήσει διαδικασία whistleblowing;
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Έχετε ανιχνεύσει περιπτώσεις απάτης, που δεν μπορείτε να 
τεκμηριώσετε;
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Οι προτάσεις μας για την 
πρόληψη της Απάτης



Διαχείριση του Κινδύνου Απάτης 
(Fraud Risk)

Δημιουργία 
περιβάλλοντος 

κατά της απάτης

Σχεδιασμός και 
βελτίωση 

διαδικασιών 
και δικλείδων 

ασφαλείας

Επικοινωνία και 
ανταλλαγή 
πληροφοριών

Συνεχής 
Αξιολόγηση 
Κινδύνου

Δραστηριότητες
Ελέγχου
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Οι προτάσεις μας για την  πρόληψη 
της Απάτης

 Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας καθώς και η επιτροπή 
ελέγχου θα πρέπει να προσδιορίσουν την στρατηγική 
πρόληψης απάτης
 Προώθηση κουλτούρας η οποία δεν ανέχεται την απάτη

 Εποπτική  συμμόρφωση 

 Επιθετική - Δυναμική αντιμετώπιση του θέματος

 Διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού Antifraud Προγράμματος
για την πρόληψη/αποτροπή κρουσμάτων Απάτης

 Εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών κατά της απάτης

 Εκπαίδευση (Fraud Awareness Training)

 Whistleblowing

 Συνεχής επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τις ασφαλιστικές 
απάτες και την προσπάθεια για ευαισθητοποίηση όλων επί του 
θέματος

 Αναγνώριση των κινδύνων που συνεπάγονται

   της απάτης από τους εσωτερικούς ελεγκτές
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 Επανασχεδιασμός των διαδικασιών ελέγχου για την αποτροπή της 
απάτης

  Περιορισμός της έκθεσης της εταιρείας στον κίνδυνο (πρόστιμα, 
φήμη, τυχόν αρνητικά γεγονότα κ.α.)

 Ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης της απάτης που συνδέεται με τις 
ασφαλιστικές αποζημιώσεις

 Καθιέρωση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης 
της απάτης σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις:

 Επαναπροσδιορισμός  του μοντέλου λειτουργίας

 Βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται

 Αξιοποίηση των σχετικών μετρήσεων (data analytics)

 Χρήση εργαλείων (data analytics) σε καθημερινή βάση για την 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΑΤΗΣ!

Οι προτάσεις μας για την  πρόληψη 
της Απάτης
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Σχόλια - Συμπεράσματα

Μέσα από τις απαντήσεις που λάβαμε μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα
συμπεράσματα για την ασφαλιστική απάτη και την πρόληψη αυτής.

Είναι φανερό ότι οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν
πολιτικές και κώδικα δεοντολογίας που ορίζουν την απάτη. Παράλληλα η
έννοιά της είναι πλέον γνωστή στους κόλπους της ασφαλιστικής
κοινότητας διότι έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις απάτης στις
ασφαλιστικές εταιρείες. Ωστόσο χρειάζεται ακόμα μεγάλη προσπάθεια
και ανασχεδιασμός διαδικασιών για να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικότερα αυτό το φαινόμενο.

Οι πιο συνήθεις μορφές απάτης που εμφανίζονται στην ασφαλιστική
αγορά είναι η εικονική ζημιά καθώς και η υπερκοστολόγηση του ποσού
της αποζημίωσης.

Επίσης γίνεται σαφές από την έρευνα ότι το πιο αποτελεσματικό μέτρο
για την αντιμετώπιση της απάτης είναι ο έλεγχος και συγκεκριμένα η
ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας καθώς και η συνεχής εκπαίδευση των
στελεχών. Ειδικότερα για το τελευταίο παρατηρήσαμε ότι σε μεγάλο
βαθμό οι εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους δεν παρέχουν επαρκή
εκπαίδευση στο προσωπικό τους για θέματα απάτης.
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Σχόλια - Συμπεράσματα

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην ερώτηση που φαίνεται η χρηματική
απώλεια των ασφαλιστικών εταιρειών από κάποιο περιστατικό απάτης,
η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε ότι ανέρχεται μέχρι 5% του τζίρου
(το χαμηλότερο ποσό από τις πιθανές απαντήσεις). Πρέπει όμως να
γίνει σαφές ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το δυνητικό κόστος είναι ακόμα
μεγαλύτερο διότι επηρεάζεται η φήμη και η εμπιστοσύνη της εταιρείας
προς το κοινό.

Άλλο ένα κρίσιμο σημείο της έρευνας είναι το γεγονός ότι σχεδόν το
75% των ασφαλιστικών εταιρειών έχει ανιχνεύσει περιπτώσεις απάτης
τις οποίες και δεν μπορούν να τεκμηριώσουν. Μάλιστα το παραπάνω
φαινόμενο ισχύει ανεξαρτήτως τζίρου & μεγέθους των ασφαλιστικών
εταιρειών. Αυτό δείχνει την πολυπλοκότητα της ασφαλιστικής απάτης,
και την προσπάθεια που χρειάζεται από όλους τους φορείς έτσι ώστε
να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο.

Είναι λοιπόν βέβαιο ότι δεδομένης και της οικονομικής κρίσης το 
κίνητρο για απάτη έχει αυξηθεί και επομένως απαιτείται μεγάλη 
προσοχή από τις διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και πάνω 
από όλα επένδυση στην γνώση και την εκπαίδευση του προσωπικού.
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