Η παρούσα ενημέρωση θα αποτελέσει μέρος της συνολικής Έκθεσης Φερεγγυότητας και
Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2019 της D.A.S. Hellas Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας Γενικής
Νομικής Προστασίας, σύμφωνα με το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ και τον νόμο Ν.4364/2016, όταν
αυτή εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σημαντικά γεγονότα: Πανδημία της νόσου COVID-19
Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), προκλήθηκε από τον ιό SARS-CoV2 και αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019, στην επαρχία Χουπέι της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας. Έκτοτε έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα σε περισσότερες από 210
χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. Νέα κρούσματα και θάνατοι καταγράφονται σε
καθημερινή βάση. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο αριθμός των πραγματικών κρουσμάτων είναι
σημαντικά υψηλότερος από εκείνα που επιβεβαιώθηκαν.
Ως κύριο μέτρο για την αντιμετώπιση της περαιτέρω εξάπλωσης της πανδημίας, προκρίθηκε
από τις κυβερνητικές αρχές ανά τον κόσμο η κοινωνική απομάκρυνση (social distancing) που
αποσκοπεί στην επιβράδυνση της εξάπλωσης της νόσου, ελαχιστοποιώντας τη στενή επαφή
μεταξύ των ατόμων. Το εν λόγω μέτρο περιλαμβάνει καραντίνα, ταξιδιωτικούς περιορισμούς,
και το κλείσιμο χώρων μαζικής συνάθροισης. Λόγω των αναληφθεισών ενεργειών για την
αντιμετώπιση της πανδημίας, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνεται σημαντική μείωση
της οικονομικής δραστηριότητας, ασκείται πολύ ισχυρή πίεση στα συστήματα υγείας και
εντείνονται οι ανησυχίες για χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Απότοκο της
κατάστασης αυτής είναι οι παγκόσμιες αγορές να σημειώνουν σημαντική μεταβλητότητα,
οδηγώντας στην μεγαλύτερη ύφεση μετά την οικονομική κρίση του 2008.
Η πανδημία και οι αναπόφευκτες επιπτώσεις της στην οικονομία, απειλούν να επηρεάσουν
αρνητικά τη λειτουργία και τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών. Για αυτό τον σκοπό
η Εταιρεία έχει εκπονήσει επιχειρησιακά σχέδια και έχει θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την
έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς και την αξιολόγηση
των κινδύνων στις δραστηριότητες και την φερεγγυότητά της που απορρέουν από τις
επιπτώσεις αυτές.
Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας, της
απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πελατών, της προστασίας των εργαζομένων της και των
συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων μερών (πελάτες, εργαζόμενοι, συνεργάτες και μέτοχοι).
Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις επιπτώσεις της πανδημίας στο
προφίλ κινδύνου της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με:
1.

Μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων εξαιτίας της αναταραχής στις
κεφαλαιαγορές.

2.

Αύξηση του πιστωτικού κινδύνου λόγω της οικονομικής δυσπραγίας (αθέτηση
υποχρεώσεων).

3.

Επιβάρυνση της επιχειρησιακής συνέχειας της Εταιρείας.

4.

Επιδείνωση του Δείκτη Φερεγγυότητας.
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Υποδείγματα ποσοτικών πληροφοριών
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(Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία)
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