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ΘΕΜΑ: Στοιχεία ασφαλιστικής αγοράς στην Αλβανία. 

 

Η αλβανική ασφαλιστική αγορά στην Αλβανία χαρακτηρίζεται από σημαντική συγκέντρωση. Ο 

τομέας των ασφαλίσεων κυριαρχείται από  τρείς μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες κατέχουν 

το 58,1% της αγοράς και δραστηριοποιούνται σε εκτός ζωής ασφάλειες. Αντιστοίχως το μερίδιο αγοράς 

της σημαντικότερης ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις ζωής, ανέρχεται 

σε 67,9%. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την α/Αρχή  Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (AMF), κατά την περίοδο 

Ιανουάριου-Σεπτέμβριου 2018 η συνολική παραγωγή ακαθάριστων ασφαλίστρων στην Αλβανία ανήλθε 

σε 12,460 δισ. Λεκ (περίπου 79,4 εκατ. €), σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 3,61% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2017, ενώ ο αριθμός των συμβολαίων, καταγράφοντας αύξηση κατά 

5,34%. ανήλθε σε 955.620. 

Η ασφαλιστική αγορά εξακολουθεί να κυριαρχείται από τις ασφαλίσεις εκτός των ασφαλειών 

ζωής, το μερίδιο των οποίων ανέρχεται σε 93,04% του συνολικού όγκου ασφαλίστρων. Στην αγορά 

δραστηριοποιούνται 8 ασφαλιστικές επιχειρήσεις: η αυστριακή Sigal Uniqa Group  κατέχει το 27,8% του 

συνολικού κύκλου εργασιών, η Sigma Interalbania Vienna με 15,2% και την Eurosig με 15,1%. Εξάλλου, οι 

Εταιρείες Albsig Sha και Intersig Vienna Insurance Group Sha κατέχουν μερίδιο αγοράς της τάξεως του 

11% περίπου. 

Οι ασφάλειες ζωής αντιστοιχούν στο 6,61% της συνολικής ασφαλιστικής δαπάνης. Κυριαρχεί η 

SIGAL Life Group Austria με 67,9% ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Sicred με 22,2%. Ο εν λόγω τομέας 

έχει αναπτυχθεί ελάχιστα, καθώς, λόγω του χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου των αλβανικών 

οικογενειών, θεωρείται υπηρεσία πολυτελείας για τους κατοίκους της χώρας.   

Συγκεκριμένα, η υποχρεωτική ασφάλιση αντιστοιχεί στο 62,28%, ενώ η προαιρετική στο 37,72%. 

Οι πληρωμές  των απαιτήσεων μειώθηκαν, κατά 8,53% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2017,  

στα 3,391 δισ. Λεκ (περίπου 27,13 εκατ. €).  Τα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων, 

καταγράφοντας αύξηση 5,12% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ανήλθαν σε 7,760 δισ. Λεκ 

(περίπου 62,1 εκατ. €). Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην εγχώρια ασφάλιση αστικής 

ευθύνης υπέρ τρίτων MTPL (Motor Third Party Liability) αυξήθηκαν κατά 8,17%, ενώ ο αριθμός των 

συμβολαίων αυξήθηκε κατά 4,73%. 

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στη διασυνοριακή ασφάλιση μειώθηκαν κατά 5,6%, 

καθώς και ο αριθμός των συμβολαίων κατά 2,65%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην 

πράσινη κάρτα μειώθηκαν κατά 4,40%, ενώ αντίθετα ο αριθμός των συμβολαίων αυξήθηκε κατά 18,81%. 

Όσον αφορά στην προαιρετική ασφάλιση, τα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 4,700 δισ. Λεκ (περίπου 37,6 εκατ. 

€), καταγράφοντας άνοδο 1,22%, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017, καθώς και τα 



υπογεγραμμένα συμβόλαια κατά 4,22%. Η προαιρετική ασφάλιση που δεν αφορά σε ασφάλεια ζωής 

σημείωσε αύξηση 2,35%.  

Το μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνουν οι ασφάλειες πυρός και λοιπών ζημιών στην ακίνητη 

περιουσία με  75,22%, ενώ ακολουθούν οι ασφάλειες γενικής αστικής ευθύνης με 16,08%. Τα ακαθάριστα 

εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για ασφάλειες πυρός και λοιπών φυσικών καταστροφών κατέγραψαν αύξηση 

15,92%, καθώς και ο αριθμός των συμβολαίων κατά 8,03%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 

για ασφάλειες ατυχημάτων και υγείας, σημειώνοντας αύξηση 2,81% σε σχέση με το 9/μηνο του 2017,  

ανήλθαν σε 899 εκατ. Λεκ (περίπου 7,19 εκατ. €). Εξάλλου, τα ασφάλιστρα ζωής, κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2018, ανήλθαν σε 823 εκατ. Λεκ (περίπου 6,58 εκατ. €), καταγράφοντας μείωση 

4.23%% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. 

 


