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Καλωσορίσατε Φίλοι Αναγνώστες στο Ηλεκτρονικό Newsletter  
της «NP Ασφαλιστική», το NP Family News, με τα Νέα της Εταιρίας μας κατά την περίοδο Μαρτίου - 

Μαϊου 2021.

Καλή Ανάγνωση!
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H NP Ασφαλιστική κοντά στους 
συνεργάτες της 
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ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Με τους συνεργάτες μας, υφιστάμενους και μελλοντικούς, παλαιότερους και πιο νέους, χωρίς διακρίσεις, στην NP 
Ασφαλιστική επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα στην εταιρική μας ιστορία.

• Εμμένουμε  στην ενίσχυση της φερεγγυότητας και στην άμεση πληρωμή αποζημίωσης στους ασφαλισμένους μας.

• Διασφαλίζουμε την σταθερότητα στα εισοδήματα των συνεργατών μας και την προοπτική τους.

• Πιστεύουμε στην Εταιρική μας κουλτούρα και επενδύουμε στην Εταιρική Διακυβέρνηση.

• Δημιουργήσαμε ειδικά για τους συνεργάτες μας την Ασφαλιστική Ακαδημία της NP, γιατί είναι βασικός μοχλός 
ανάπτυξης.

• Διαθέτουμε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με το δίκτυο μας.

• Δημιουργούμε εισόδημα για τους συνεργάτες μας και στηρίζουμε την αύξησή του.

• Ενισχύουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

• Πρωτίστως όμως εμπνέουμε σιγουριά και ασφάλεια στους ασφαλισμένους μας.

Στην NP Ασφαλιστική παραμένουμε πιστοί στην φιλοσοφία να 
είμαστε δίπλα στους συνεργάτες μας και να υποστηρίζουμε 
την διαμεσολάβηση ως βασικό μοχλό ανάπτυξης της 
ασφαλιστικής αγοράς.

Είναι μια υποχρέωση που την έχουμε προτεραιότητα, και 
φροντίζουμε να  είμαστε κοντά στους  συνεργάτες μας και 
κυρίως συνεπείς απέναντί τους.

Πιστεύουμε ότι ο συνεργάτης που νιώθει ασφαλής, που 
αισθάνεται την στήριξη της εταιρίας, απολαμβάνει και 
αξιοποιεί ότι του παρέχεται και είναι ικανοποιημένος, 
αποτελεί τον «ανθρώπινο πλούτο» και συνιστά το ηθικό 
υπόβαθρο το οποίο εξελίσσει την ασφαλιστική, την 
αναδεικνύει,  και την προτάσσει στους πολίτες.

Οι συνεργάτες είναι αυτοί που προσδίδουν ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, διαφοροποιούν και κάνουν τις εταιρίες να 
ξεχωρίζουν.

Στην NP Ασφαλιστική αποδίδουμε τιμή στους ανθρώπους μας 
και τους επιβραβεύουμε, καθώς  στηρίξαμε την ανάπτυξη της 
Εταιρίας επάνω στην άριστη προσωπική και επαγγελματική 
σχέση που έχουμε με όλους εδραιώσει. 

“

„

Γιώργος Ζάχος,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



Η NP Ασφαλιστική στην κορυφή των ασφαλιστικών 
εταιριών σε Δείκτες Φερεγγυότητας για το 2020
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Παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε στο σύνολο της η ελληνική κοινωνία αλλά και η ελληνική 
ασφαλιστική βιομηχανία λόγω της πανδημίας, η NP Ασφαλιστική κατάφερε το 2020 να ανταποκριθεί πλήρως σε 
όλους τους τομείς, παρουσιάζοντας αύξηση παραγωγής, κερδοφόρα αποτελέσματα για 17 συναπτά έτη, ταχύτητα 
αποζημιώσεων και ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ικανοποιώντας τους εργαζόμενους της, τους συνεργάτες της και τους 
πελάτες της. Η συνεισφορά της Εταιρίας στην ελληνική οικονομία σε μία δύσκολη χρονιά είναι ενδεικτική της μεγάλης 
επιχειρηματικής υπευθυνότητας και της διαχείρισης που δείχνει από την ίδρυσή της.  

Σημαντική διάκριση αποτέλεσε η αλματώδης αύξηση της Φερεγγυότητας και της Κεφαλαιακής Επάρκειας της 
Εταιρίας, κατατάσσοντας την NP Ασφαλιστική στην πρώτη θέση στην Ελληνική Ασφαλιστική αγορά και για τους δύο 
Δείκτες Φερεγγυότητας SCR και MCR, καθώς επίσης και πολύ πάνω από τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους. 

Αύξηση παραγωγής 5%  και ακόμα μία σημαντικά κερδοφόρα χρήση το 2020

Ελάχιστος Δείκτης Φερεγγυότητας MCR 

1.157%

Βασικός Δείκτης Φερεγγυότητας SCR 

289%

-    Η παραγωγή (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) διαμορφώθηκε στα 38,0 εκατ. 
ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε σχέση με το 2019.

-    Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν  στα 8,6 εκατ. ευρώ.

-    Τα  Ίδια Κεφάλαια με βάσει τα ΔΠΧΑ διαμορφώθηκαν στα 74,5 εκατ. ευρώ.  

-    Το ενεργητικό της Εταιρίας ξεπέρασε τα 120 εκατ. ευρώ.

-     Τ ο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε στα 103,2 εκατ. ευρώ. 

-    Οι τεχνικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 37,8 εκατ. ευρώ.
-   Οι αποζημιώσεις υπερέβησαν τα 13,2 εκατ. ευρώ. 

Μεγέθη της “NP Ασφαλιστική”



Η NP Ασφαλιστική παρούσα στο UEFA Euro 
2020 μέσα από τις οθόνες σας 

Η NP Ασφαλιστική είναι διαφημιστικός χορηγός στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός της χρονιάς, 
το UEFA Euro 2020 που θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα Ιουνίου - Ιουλίου 2021, με ένα χρόνο 
καθυστέρηση λόγω της πανδημίας, και θα καλυφθεί αποκλειστικά και ζωντανά από τον ANT1.  

Το 16ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου θα γιορτάσει, με 1 χρόνο καθυστέρηση, τα 60α του 
γενέθλια. Η ημερομηνία έναρξης ήταν στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου 2021. Για 
πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, το UEFA Euro 2020 θα φιλοξενηθεί σε 12 ευρωπαϊκές πόλεις (Ρώμη, 
Μπακού, Αγία Πετρούπολη, Κοπεγχάγη, Άμστερνταμ, Βουκουρέστι, Λονδίνο, Γλασκώβη, Μπιλμπάο, 
Δουβλίνο, Μόναχο και Βουδαπέστη), με τη συμμετοχή  εθνικών ομάδων, εκ των οποίων οι 10 είναι μέσα 
στις 15 καλύτερες ποδοσφαιρικές ομάδες του κόσμου. 

Η NP Ασφαλιστική μετά την παρουσία της στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ Ολυμπιακού και 
ΠΑΟΚ, υποστηρίζει και την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση μεταξύ των καλύτερων ευρωπαϊκών 
εθνικών ομάδων, για να θυμίσει σε όλους μας ότι η ασφάλιση είναι χρήσιμη σε κάθε εκδήλωση της ζωής 
μας. 

Το διαφημιστικό μήνυμα της NP θα είναι διάρκειας 15΄΄ και θα εμφανίζεται και στους 51 αγώνες του Euro 
2020, από τους ομίλους μέχρι και τον τελικό, ακριβώς πριν το πρώτο σφύριγμα του αγώνα.
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Ασφάλιση Ηλεκτρικών Οχημάτων

Αφιέρωμα στην Εφημερίδα των Συντακτών, τεύχος Μαϊου 2021



Ασφαλιστική Απάτη

8

FAMILYNEWS

τοποθετήσεις του κ. Νίκου Ζάχου στο περιοδικό Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ
Τεύχος Απριλίου 2021

 Η NP Ασφαλιστική, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ασφαλιστικής απάτης σε τρεις άξονες: 

α)       Το σωστό underwriting λαμβάνοντας υπόψιν τον ηθικό κίνδυνο του πελάτη και την αξιοπιστία του.

Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε τη ‘σωστή πώληση’. Δηλαδή να πουλήσουμε το σωστό προϊόν στον κατάλληλο 
πελάτη. Έτσι περιορίζουμε την έκθεσή μας σε φαινόμενα ασφαλιστικής απάτης.

β)       Διαλέγουμε σωστούς επαγγελματίες για συνεργάτες.

 Επειδή για να προχωρήσει μία ασφαλιστική απάτη απαιτείται συνέργεια πολλών παραγόντων, η NP Ασφαλιστική 
φροντίζει να περιορίσει τυχόν ακατάλληλες συνεργασίες που μπορεί να την εκθέσουν σε φαινόμενα ασφαλιστικής 
απάτης. Φροντίζουμε οι συνεργάτες μας να είναι σωστοί και έντιμοι επαγγελματίες και μέσα από την εκπαίδευση και 
τον σεβασμό μας στα πρόσωπα τους, βγαίνουν πολλαπλά κερδισμένοι μέσα από την συνεργασία τους με την Εταιρία.

γ)  Έμπειρος ελεγκτικός μηχανισμός. 

Στον τομέα της αποζημίωσης, κρατούμε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν εάν υπάρχουν επανειλημμένες και 
ταυτόσημες περιπτώσεις ζημιών που μπορεί να οφείλονται σε τακτικές πρακτικές εξαπάτησης. Επίσης οι ελεγκτές 
ζημιών της Εταιρίας είναι έμπειροι επαγγελματίες που μπορούν να διακρίνουν ποιές ζημιές μπορεί να έχουν 
προκληθεί με δόλο ή πού υπάρχουν καταχρηστικές απαιτήσεις.

Την περίοδο που διανύουμε έχουν εμφανισθεί πολλά κρούσματα ασφαλιστικής απάτης, τα οποία εντοπίζονται 
κυρίως στον Κλάδο του Αυτοκίνητου αλλά και Περιουσίας, όπου εμπλέκονται στελέχη εταιριών και ιδιοκτήτες 
συνεργείων σε εικονικά τιμολόγια και σε υπερκοστολογήσεις αποζημιώσεων.

Σε σχετικές έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν, έχει προκύψει ως συμπέρασμα ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των 
εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας έχουν εντοπίσει κρούσματα απάτης, αλλά δεν μπορούν να τα 
αποδείξουν με στοιχεία. 

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αντιληπτό ότι το εν λόγω πρόβλημα δεν ανάγεται μόνο στην οικονομική επιβάρυνση των 
εταιριών, αλλά αγγίζει και τους ασφαλισμένους. Και αυτό γιατί, ακόμα και πραγματικά τροχαία ατυχήματα μπορούν 
να αντιμετωπιστούν με καχυποψία, καθώς οι εταιρίες είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές σε κάθε συμβάν που απαιτεί 
καταβολή αποζημίωσης. 

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρίες τονίζουν ότι η πρόληψη της απάτης και η διαχείριση των όποιων κινδύνων για 
τους ασφαλιζόμενους είναι μείζονος σημασίας για την ασφαλιστική αγορά, καθώς οι πρακτικές των ασφαλιστικών 
εταιριών καθορίζουν και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες απέναντί τους. 

Έτσι, η πλειονότητα των ελληνικών εταιριών διαθέτουν κώδικα δεοντολογίας και πολιτικές, στις οποίες ορίζεται 
επαρκώς η έννοια της απάτης. Επίσης, οι ασφαλιστές τονίζουν ότι τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
της απάτης είναι ο έλεγχος που πραγματοποιείται καθημερινά από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και η συνεχής 
εκπαίδευση των υπαλλήλων, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα.
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Το καλοκαίρι έφτασε. Ο τουρισμός ξεκίνησε και οι ξενοδόχοι σε όλη τη χώρα είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους 
πρώτους τουρίστες, είτε εσωτερικούς, είτε εξωτερικούς. Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός ενημερώνουμε τους 
συνεργάτες μας για την υποχρεωτική ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης των Τουριστικών Γραφείων (Tour 
Operator), όπως ορίζεται από το Π.Δ. 7/2018 και τα άρθρα του 16 παρ. 6 και 23 παρ. 8.

Πέραν της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης, είναι επίσης υποχρεωτική και η προσκόμιση του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου Επαγγελματικής Ευθύνης στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, ενώ σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης του Τουριστικού Γραφείου επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

α.   Σε όποιον δεν συνάπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που προβλέπει το ΠΔ 7/2018, επιβάλλεται πρόστιμο €20.000 
και ανακαλείται η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων.

β.   Σε όποιον έχει μεν συνάψει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αλλά δεν το έχει γνωστοποιήσει στους ταξιδιώτες, 
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €1.000.

γ.   Σε όποιον έχει συνάψει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αλλά δεν τo έχει γνωστοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Τουρισμού, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €1.000.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mintour.gov.gr/
meletes-pinakes/stoicheia-mite/ υπάρχει κατάλογος με τα Τουριστικά Γραφεία όλης της Ελληνικής Επικράτειας.

Η Τεχνική Διεύθυνση της ‘‘NP Ασφαλιστική’’ παραμένει στην διάθεση όλων των συνεργατών μας για την υποστήριξη 
του έργου τους και για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειασθούν.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης 
Τουριστικών Γραφείων Tour

 Operator



Και το φετινό καλοκαίρι, τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και η χρήση μάσκας είναι τα δύο βασικά που δεν 
πρέπει να ξεχνάμε.
-  Αν ταξιδέψουμε με μέσα δημόσιας χρήσης θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που δίνει η αεροπορική 

εταιρία, ή η εταιρία του αντίστοιχου Μέσου Μαζικής Μεταφοράς που θα χρησιμοποιήσουμε και να απολυμαίνουμε 
συχνά τα χέρια μας με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. 

-  Αν έχουμε δικό μας μέσο, καλύτερα να ταξιδεύουμε μόνο με τα μέλη της οικογένειας ή με τα άτομα με τα οποία 
συμβιώνουμε. 

-  Καλό θα ήταν να προσέξουμε ιδιαίτερα να αγοράσουμε προϊόντα που είναι σε ατομικές συσκευασίες και για τις 
πληρωμές μας καλύτερα να χρησιμοποιούμε ανέπαφες κάρτες.

-  Αποφυγή όσο είναι δυνατόν κοινόχρηστων τουαλετών και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων όπως γυμναστήρια και σπα 
που μπορεί να διαθέτει το κατάλυμα. Επίσης, καλό θα είναι να περιορίσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε 
αντικείμενα κοινά είτε είναι παιχνίδια στη θάλασσα ή την πισίνα, είτε μάσκες και αναπνευστήρες.

-  Εάν μείνουμε σε ξενοδοχείο, λόγω του ότι είναι δύσκολο να διατηρήσουμε απόσταση δύο μέτρων στο ασανσέρ, 
είναι προτιμότερο να πηγαίνουμε από τις σκάλες. Εάν πρέπει να πάρουμε ασανσέρ, φόράμε τη μάσκα μας και δεν 
πατάμε τα κουμπιά με γυμνά χέρια. 

-  Αφήνουμε τα παράθυρα στο δωμάτιο ανοιχτά για να μπει φρέσκος, καθαρός αέρας. Ο κίνδυνος της μετάδοσης μέσω 
του αέρα είναι υψηλότερος σε εσωτερικούς χώρους με ανεπαρκή αερισμό, επομένως είναι καλή ιδέα να ανοίξουμε 
τα παράθυρα. Ο καλός αερισμός μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του κορωνοϊού.
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Διακοπές με 
ασφάλεια

Στις οδηγίες, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τονίζει πως οι τουρίστες θα πρέπει: 

•   Να χρησιμοποιούν συχνά αντισηπτικό χεριών
•   Να φορούν μάσκα
•   Να πλένουν τα χέρια τους τακτικά και σχολαστικά
•   Να αποφεύγουν να πιάνουν το στόμα τους, τη μύτη τους ή τα μάτια τους
•   Να απορρίπτουν τις χρησιμοποιημένες μάσκες και τα γάντια, με ασφαλή τρόπο, σε κάδους απορριμμάτων
•   Όταν βήχουν να το κάνουν είτε στο εσωτερικό του χεριού τους είτε σε κάποιο χαρτομάντιλο
•   Να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας
•   Να προτιμούν τις ανέπαφες συναλλαγές και
•   Να αποφεύγουν τους ανελκυστήρες



‘‘Να πιστεύεις ότι η ζωή είναι 
αξιοβίωτη και η πεποίθηση σου θα 
βοηθήσει αυτό να γίνει πράξη ’’

William James
Αμερικανός Φιλόσοφος

‘‘Ένα άνετο σπίτι είναι σπουδαία πηγή 
ευτυχίας. Έρχεται αμέσως μετά την καλή 

υγεία και την καθαρή συνείδηση’’

Sydney Smith
Βρετανός συγγραφέας & κληρικός

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λεωφ. Κηφισίας 81-83, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 4173 300
E-mail: info@np-asfalistiki.gr

www.np-asfalistiki.gr

‘‘Όταν δύο άνθρωποι μαλώνουν, φταίει 
εκείνος που είναι πιο έξυπνος’’

Βόλφγκανγκ Γκαίτε
Γερμανός ποιητής
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