Χώρος Ιστορικής Μνήμης ΚΟΡΑΗ 4
Εύσημα στην Εθνική Ασφαλιστική για την διατήρηση του Χώρου Ιστορικής Μνήμης ΚΟΡΑΗ 4, του κτιρίου της εταιρείας που επιτάχθηκε
από τις κατοχικές δυνάμεις και στέγασε την Kommandatur, απένειμε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκος Βούτσης κατά την
διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή την επέτειο της Απελευθέρωσης της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα στις 12 Οκτωβρίου 1944
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Α. ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΊΟΥ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΑΥΞΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Ο αναπληρωτής
διευθύνων σύμβουλος
της Εθνικής
Ασφαλιστικής
κ. Σταύρος
Κωνσταντάς και
ο πρόεδρος
της εταιρείας
κ. Χριστόφορος
Σαρδελής στον
Ιστορικό Χώρο Κοραή
4 κατά την διάρκεια
εκδήλωσης στις
12 Οκτωβρίου,ημέρα
απελευθέρωσης
της Αθήνας από τους
Γερμανούς το 1944

Η ιδιωτική ασφάλιση
μπορεί να συμπληρώσει
το κοινωνικό κράτος
Τη συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην
κοινωνία και την οικονομία επαναβεβαίωσε ο
πρόεδρος της ΕΑΕΕ από το βήμα του συνεδρίου στο Costa Navarino,που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
| Σελίδα 11

ΜΑΡΙΆΝΝΑ ΠΟΛΙΤΟΠΟΎΛΟΥ

CEO 2018 στoν
ασφαλιστικό κλάδο

Σταθερή ρότα

ανάπτυξης εν μέσω θυέλλης
Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΑΡΑΓΕΏΡΓΟΥ

Η

επόμενη ημέρα μετά τους τίτλους τέλους που
έπεσαν στις συζητήσεις μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και της Κινεζικής Gongbao για την πώ-

ληση της Εθνικής Ασφαλιστικής βρίσκει την μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας ακόμη πιο
δυνατή όσο και αν αυτό ακούγεται κάπως περίεργα,
παρά τις θύελλες που αντιμετωπίζει. Η Εθνική Ασφαλιστική που από το φθινόπωρο του 2016 βρί-

INTERASCO
Σημαντική διάκριση για την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της ΝΝ Hellas, από το
European Business Magazine | Σελίδα 10

Ψηφιακό άλμα

σκεται σε διαδικασία πώλησης, τα δυο αυτά χρόνια
βελτίωσε σημαντικά λειτουργίες και διαδικασίες
και διατήρησε την ηγετική της θέση στην Ελληνική
ασφαλιστική αγορά με μερίδιο αγοράς 15,5% επί
| Συνέχεια στη σελίδα 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ελάφρυνση ασφαλιστικών εισφορών
Κερδισμένοι θα βγουν και οι ασφαλιστές που δραστηριοποιούνται ως
ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι θα πάρουν «ανάσα» μετά από δύο
χρόνια εξοντωτικής αφαίμαξης | Σελίδες 8-9

MATRIX

AIG

H AIG αποκτά το 100% της AIG Ελλάς

Δυναμική
και διαρκής
εξέλιξη
Κατέκτησε 2
κορυφαίες
διακρίσεις στα ACQ5
Global Awards 2018

Την επιβεβλημένη ανάγκη για
εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού κλάδου μέσω της ψηφιοποίησης επεσήμανε ο κ. Κάρολος Σαΐας σε εκδήλωση της
Interasco για τη νέα ψηφιακή
εποχή

| Σελίδα 28

| Σελίδα 12

Η απόκτηση από την AIG του συνόλου των μετοχών της
AIG Greece θα είναι αναμφισβήτητα προς όφελος των πελατών και των συνεργατών της, τονίζει ο κ. Giuseppe
Zorgno
			
| Σελίδα 14

EUROLIFE ERB

Nέα εποχή στην εξυπηρέτηση πελατών
Συνεργασία με την Salesforce για την ανάπτυξη και υλοποίηση του συστήματος CRM στην ασφαλιστική αγορά | Σελίδα 26
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Σταθερή ρότα ανάπτυξης εν μέσω θυέλλης
Συνέχεια από τη σελίδα 1

των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων
(συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών
προϊόντων) (το 2017).Παράλληλα σύμφωνα με
πληροφορίες του Nextdeal η εταιρεία δεν επηρεάστηκε αρνητικά αναφορικά με την παραγωγή
ασφαλίστρων, σε σημαντικό βαθμό, ούτε το πρώτο εννεάμηνο του 2018 ένα πολύ κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο ολοκληρώθηκαν ως αποτυχημένοι δυο διαγωνισμοί πώλησης της (Exin και
Gongbao) όχι βέβαια με ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας.
Ειδικότερα σύμφωνα με όσα πληροφορείται
το Nextdeal, η παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας τρέχει το εννεάμηνο του 2018 με +4%,
λίγο πάνω από το μέσο όρο της αγοράς που είναι

+3,3% στο οκτάμηνο, ενώ τα κέρδη ξεπερνούν τα
50 εκατ. ευρώ χωρίς έκτακτα κέρδη από πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού όπως συνέβη το
2017 που περιλάμβαναν πάνω από 9 εκατ. ευρώ
έκτακτα κέρδη από την πώληση δυο θυγατρικών
εταιρειών της στη Βουλγαρία (UBB Metlife
Insurance Company AD και UBB Insurance
Broker AD).
Η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής με επικεφαλής τους κ.κ. Χριστόφορο Σαρδελή πρόεδρο και Σταύρο Κωνσταντά αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, χωρίς να έχουν και κάποια
ουσιαστική ενημέρωση για τα τεκταινόμενα σε
μετοχικό επίπεδο και κυρίως κάποιο χρονοδιάγραμμα κινήσεων κατάφεραν τα δυο τελευταία
χρόνια όχι μόνο να κρατήσουν σταθερό το πηδάλιο μιας πολύ μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας,
αλλά και να την οδηγήσουν λαμβανομένων υπό-

Στη συνέχεια το Nextdael παρουσιάζει την ανακοίνωση της Εθνικής Ασφαλιστικής με την
οποία γνωστοποιούσε τη λήξη των συζητήσεων με την Gongbao Group για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, την απάντηση της Gongbao που χαρακτηρίζει σε ανακοίνωση της αβάσιμη

ψη και των γενικότερων συνθηκών της ελληνική οικονομίας σε πιο ασφαλή λιμάνια.
Η παραγωγική πορεία της Εθνικής αυτή την
περίοδο δείχνει το πόσο ισχυρές δομές έχει το
δίκτυο της, την αποτελεσματικότητα του αλλά
κυρίως αποτυπώνει την εμπιστοσύνη και αξιοπιστία που απολαμβάνει μεταξύ των Ελλήνων πολιτών και ασφαλισμένων.
Συνεπώς αν δεν συμβεί κάτι συνταρακτικό η
Εθνική Ασφαλιστική αναμένεται να κλείσει τη
χρόνια με σημαντικά αυξημένη παραγωγή και
πολύ ικανοποιητική κερδοφορία.
Παράλληλα σε μετοχικό επίπεδο η διοίκηση
της Τράπεζας έχει λάβει προθεσμία μέχρι τέλους
του 2019 να ολοκληρώσει το χρονοδιάγραμμα
πώληση τη ασφαλιστικής. Έχοντας μπροστά της
ικανό χρονικό διάστημα, η διοίκηση της Εθνικής
Tράπεζας καλείται να διασφαλίσει τους καλύτε-

ρους δυνατούς όρους για το επόμενο εγχείρημα
πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Όπως εκτιμάται σε κάθε περίπτωση θα γίνει νέος διαγωνισμός. Τα σενάρια είναι δυο. Η Τράπεζα είτε
θα προχωρήσει εκ νέου, στην πώληση τουλάχιστον του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής ή ενός μικρότερου ποσοστού (σ.σ. μεταξύ 33,4% με 50,01%), με παράλληλη διάθεση των υπόλοιπων μετοχών, ως το
75%, από την τράπεζα σε ξένους επενδυτές μέσω δημόσιας τοποθέτησης.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο βασικός επενδυτής
θα επιλεγεί μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας και το placement υφιστάμενων μετοχών, με
εισαγωγή των μετοχών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, θα διενεργηθεί με ελάχιστη
τιμή ανά μετοχή αυτή που προσφέρει ο προτιμητέος βασικός επενδυτής.

την απόρριψη από την ΕΤΕ και ότι το ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας αποφάσισε μονομερώς να σταματήσει κάθε συζήτηση.Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής που μιλάει για δικαίωση των προβλέψεως των εργαζομένων της εταιρείας.

Εθνική Τράπεζα

Σύλλογος Υπαλλήλων
Εθνικής Ασφαλιστικής

Τέλος στις συζητήσεις
με την Gongbao
ΌΠΩΣ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕ επίσημα η Εθνική τράπεζα, μετά από την εξέταση και
αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών
της δεσμευτικής προσφοράς της
Gongbao Group για την Εθνική Ασφαλιστική, συμπεριλαμβανομένης και
της βεβαιότητας επιτυχούς ολοκλήρωσης της συναλλαγής, αποφάσισε να
μην προβεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τον υποψήφιο επενδυτή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τράπεζα δεσμεύεται για διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών και θα ενημερώσει τους επενδυτές αντιστοίχως.
Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση:
"Σε συνέχεια της από 8.6.2018 ανακοίνωσης αναφορικά με τη διαδικασία
αποεπένδυσης της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων «η
ΕΘΝΙΚΗ», η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ("ΕΤΕ") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά από την εξέταση και
αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών της
δεσμευτικής προσφοράς της Gongbao
Group για την Εθνική Ασφαλιστική, συμπεριλαμβανομένης και της βεβαιότητας επιτυχούς ολοκλήρωσης της συναλλαγής, αποφάσισε να μην προβεί σε
περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τον
υποψήφιο επενδυτή.
Η ΕΤΕ δεσμεύεται στη διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών αναφορικά με
τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του
Σχεδίου Αναδιάρθρωσης όπως συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα ενημερώσει τους
επενδυτές αντιστοίχως σε εύθετο χρόνο."

Η εταιρεία πρέπει
να παραμείνει
ελληνική

Gongbao

Αβάσιμη η απόρριψη
ΑΒΆΣΙΜΟΥΣ χαρακτηρίζει τους λόγους απόρριψης της προσφοράς της από την Εθνική Τράπεζα η εταιρεία Gongbao. Σε
ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την ανακοίνωση της ΕΤΕ για
τη λήξη των συνομιλίων τονίζεται ότι, το ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας αποφάσισε μονομερώς να σταματήσει κάθε συζήτηση.
Ακόμη γίνεται λόγος περιφρόνηση της αξιοσέβαστης προσφοράς της Gongbao για 350 εκατ. ευρώ μετρητοίς, μαζί με
τραπεζικό δάνειο έως 450 εκατ. ευρώ που θα αναλάμβανε η
ICBC, ένας από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους τραπεζικούς ομίλους παγκοσμίως και σημειώνεται ότι «Διατηρούμε το δικαίωμα να κινηθούμε δικαστικώς».
Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση:
"Στις 16 Οκτωβρίου 2018, λάβαμε μια επιστολή (η «Επιστολή») από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ»), σύμφωνα
με την οποία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ («ΔΣ της ΕΤΕ») συνεδρίασε την προηγούμενη ημέρα. Στην εν λόγω συνεδρίαση, το ΔΣ της ΕΤΕ αποφάσισε μονομερώς να σταματήσει κάθε συζήτηση με την Gongbao Financial Holdings
Limited σχετικά με τη διαδικασία πώλησης της Ανωνύμης
Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων «Η ΕΘΝΙΚΗ»
(«Εθνική Ασφαλιστική»).
Θεωρούμε ότι η απόφαση και λόγοι λήψης της είναι αβάσιμοι. Η διαδικασία λήψης της απόφασης, κατά τη διάρκεια μιας
φαινομενικά αυτοσχέδιας συνεδρίασης, για αιφνίδια και απότομη καταγγελία των συζητήσεων με τη Gongbao είναι ανεύθυνη, αλλά έχει και απώτερο σκοπό. Πρόκειται για ένα ακόμη
διαβόητο σκάνδαλο έπειτα από την υπόθεση EXIN στις ΗΠΑ,
με τον κο Μυλωνά να είναι υπαίτιος και στις δύο περιπτώσεις.

Πρόκειται για μια μαύρη μέρα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε πλήρη αντίθεση με την υπόθεση EXIN στις ΗΠΑ, η ΕΤΕ χρειάστηκε μόλις 31 ημέρες για να
αποδεχτεί την εξωπραγματική προσφορά της EXIN και να εκτελέσει τα έγγραφα της συναλλαγής, παρά το γεγονός ότι η
EXIN ουσιαστικά δεν διέθετε τα κεφάλαια για την εκτέλεση
της συναλλαγής τη στιγμή εκείνη. Ως εκ θαύματος, η ΕΤΕ περίμενε υπομονετικά για εννέα μήνες προτού διαφανεί η αδυναμία της EXIN να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια. Η EXIN
αποσύρθηκε χωρίς συνέπειες και η ΕΤΕ αποδέχτηκε το γεγονός αυτό χωρίς να λάβει οιαδήποτε αποζημίωση.
Τα τελευταία δύο έτη, παρά την αποτυχία της ΕΧΙΝ και την
απόσυρση της Fosun την τελευταία στιγμή, υποστηρίξαμε αδιάλειπτα την ΕΤΕ και την Εθνική Ασφαλιστική και συνεχίσαμε
να συμμετέχουμε στη διαδικασία πώλησης ως ο μοναδικός
υποψήφιος μέχρι τέλους, καθώς θεωρήσαμε το εν λόγω έργο
ως ακρογωνιαίο λίθο της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ
Ελλάδος και Κίνας. Στη σχέση αυτή, είχαμε την συνεχή στήριξη της ICBC. Είναι η πρώτη φορά που ένας Κινέζικος όμιλος
εμπορικών τραπεζών υποστήριξε έργο στην Ελλάδα.
Ως αποτέλεσμα, καταλογίζονται ευθύνες στον κο Μυλωνά
και στην ΕΤΕ για τη συμπεριφορά τους, την απόφαση τους επί
του ζητήματος και την περιφρόνηση της αξιοσέβαστης προσφοράς της Gongbao για 350 εκατ. ευρώ μετρητοίς, μαζί με
τραπεζικό δάνειο έως 450 εκατ. ευρώ που θα αναλάμβανε η
ICBC, ένας από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους τραπεζικούς ομίλους παγκοσμίως. Διατηρούμε το δικαίωμα να κινηθούμε δικαστικώς".

ΓΙΑ ΔΙΚΑΊΩΣΗ των προβλέψεως των εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής κάνει λόγο ο
Σύλλογος Υπαλλήλων. Η εταιρία
μας πρέπει να παραμείνει ελληνική και εμείς ως εργαζόμενοι της
Εθνικής Ασφαλιστικής θα το υπερασπιζόμαστε σθεναρά και θα
χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζεται στην ανακοίνωση.
Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση:
"Με το σημερινό δελτίο τύπου,
που αναρτήθηκε προ ολίγου, η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει τη
λήξη των συζητήσεων με την
Gongbao Group για την πώληση
της Εταιρίας μας.
Ακόμα μια προσπάθεια ματαιώνεται και λήγει άδοξα, ακόμα
μια φορά δικαιώνονται οι προβλέψεις των εργαζομένων της
Εταιρίας πως τέτοιου είδους διαδικασίες δεν μπορούν παρά να
καταλήξουν στο κενό.
Η Εταιρία μας πρέπει να παραμείνει Ελληνική και εμείς ως Εργαζόμενοι της Εθνικής Ασφαλιστικής θα το υπερασπιζόμαστε
σθεναρά και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο προς αυτή την κατεύθυνση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α.
«Η ΕΘΝΙΚΗ»"
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Θέσεις

Ύδρα για πάντα!
ΤΏΡΑ ΠΟΥ ΈΚΑΤΣΕ ο κουρνιαχτός από
το 20ο Ασφαλιστικό και Αντασφαλιστικό Συνέδριο του Costa Navarino μπορούμε να διατυπώσουμε δυο τρεις σκέψεις για το ίδιο το
συνέδριο, αλλά και το μέλλον του.
-Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και αναφερόμαστε κυρίως στις προσπάθειες των
στελεχών της ΕΑΕΕ που
τα έφεραν όλα εις πέρας
χωρίς προβλήματα.
- Το συνέδριο της Ύδρας
που φέτος έγινε στο
Costa Νavarino σχεδιάστηκε ως ένα συνέδριοσυνάντηση κατά τα πρόΤου Λάμπρου
Καραγεώργου
τυπα των αντίστοιχων
συναντήσεων του Μόντε Κάρλο και του Μπάντεν-Μπάντεν, δηλαδή ως συνέδριο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ ασφαλιστών και αντασφαλιστών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Δεν σχεδιάστηκε σαν συνέδριο προβολής των θέσεων της ασφαλιστικής αγοράς,
στην ελληνική κοινωνία.
-Το συνέδριο του Costa Navarino είχε περισσότερο τον χαρακτήρα προβολής των θέσεων της ασφαλιστικής αγοράς πολύ μακριά
όμως από το κέντρο των αποφάσεων και εν
πλήρη απουσία αυτών που τις λαμβάνουν.
-Από εδώ και πέρα είτε αλλάζει χαρακτήρα
το συνέδριο της Ύδρας και μετακομίζει στην
Αθήνα, όπου και παίρνει χαρακτηριστικά ενημέρωσης όπως τα συνέδρια άλλων φορέων
π.χ. ΣΕΤΕ, ΣΕΒ κ.λ.π. είτε παραμένει στην Ύδρα έτσι όπως σχεδιάστηκε και η ΕΑΕΕ διοργανώνει και άλλο ή άλλα συνέδρια και εκδηλώσεις που στόχο έχουν την ενημέρωση του
κοινού. Π.χ. θα μπορούσε να κάνει κάποια
στιγμή μια εκδήλωση στη Σύρο που να αφορά
την ιστορική συμβολή της ασφάλισης στην
ελληνική οικονομία, μια άλλη εκδήλωση μια
άλλη χρονιά στη Βόρεια Ελλάδα για τους σεισμούς κ.λ.π.
-Το συνέδριο της Ύδρας παραμένει ως έχει,
ώστε με το καλό κάποια στιγμή να πραγματοποιηθεί το 62ο συνέδριο! Σημειώνεται ότι
φέτος πραγματοποιήθηκε στο Μόντε Κάρλο
το 62nd edition of the "Rendez-Vous de
Septembre».

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΔΙΣΤΡΑΤΟ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ
e-mail: info@spiroueditions.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάσσεται από συντακτική ομάδα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO:

Κωστής Ε. Σπύρου
ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Ορέστης Σχινάς
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΑΕΒΕ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100,00 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 3229394, Fax: 210 3257074
Α.Φ.Μ. 095606935, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@nextdeal.gr
website: www.nextdeal.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια που στέλνονται στην εφημερίδα δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις του εντύπου.

Του ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΟΥ

Ε

ύσημα στην Εθνική Ασφαλιστική για
την διατήρηση του Χώρου Ιστορικής
Μνήμης ΚΟΡΑΗ 4, του κτιρίου της εταιρείας που επιτάχθηκε από τις κατοχικές
δυνάμεις και στέγασε την Kommandatur,
απένειμε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκος Βούτσης κατά την διάρκεια
εκδήλωσης με αφορμή την επέτειο της Απελευθέρωσης της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα στις 12 Οκτωβρίου 1944.
«Είναι άριστη η προσπάθεια της Εθνικής
Ασφαλιστικής για την διατήρηση του χώρου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βούτσης παρουσία υπουργών της κυβέρνησης, του
προέδρου του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς και βουλευτή του Die Linke, Γκρέγκορ Γκίζι, του προέδρου της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Χριστόφορου Σαρδελή και
του αναπληρωτή διευθύνοντα συμβούλου
της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Σταύρου
Κωνσταντά. Ο κ. Σαρδελής από την πλευρά
του αναφέρθηκε στις προσπάθειες που κάνει όλα αυτά τα χρόνια η Εθνική Ασφαλιστική για τη συντήρηση και τη λειτουργία του
χώρου που επισκέπτονται κάθε χρόνο πολίτες κάθε ηλικίας. Μάλιστα ο κ. Σαρδελής
ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής, στο
πλαίσιο της αναβάθμισης του ιστορικού
χώρου να δοθεί «βάρος» τόσο στην είσοδο
όσο και στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου.
Είχε προηγηθεί «ξενάγηση» στους επισκέπτες, μεταξύ των οποίων ο κ. Νίκος
Βούτσης, ο Γκρέγκορ Γκίζι, ο Υπουργός
Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης, ο υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πάνος Σκουρλέτης, ο
πρώην υπουργός Δικαιοσύνης κ. Νίκος
Παρασκευόπουλος, ο εκδότης κ. Ευάγγελος Σπύρου, στους θαλάμους κράτησης
των υπογείων, όπου σώζεται πλήθος ακιδογραφημάτων και επιγραφών των κρατουμένων. Σε δηλώσεις του νωρίτερα, ο
πρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης
απηύθυνε προσκλητήριο μνήμης προκει-

Στα υπόγεια του κτηρίου της Εθνικής Ασφαλιστικής ιστορία έχει μείνει «ζωντανή» σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος

μένου, όπως είπε, η χώρα να μη ζήσει άλλες τέτοιες
στιγμές. Αναφερόμενος μάλιστα στις γερμανικές αποζημιώσεις μίλησε για ιστορικό χρέος, γνωστοποιώντας ότι κατατίθεται το επόμενο διάστημα στη Βουλή
των Ελλήνων το πόρισμα της ειδικής επιτροπής που
είχε συγκροτηθεί για το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση από
την εθνική αντιπροσωπεία. Στο θέμα των αποζημιώσεων αναφέρθηκε στις δηλώσεις του και ο πρόεδρος
του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς και βουλευτής
του Die Linke, Γκρέγκορ Γκίζι, ο οποίος δεσμεύθηκε
ότι θα ασκήσει πιέσεις στην Γερμανική κυβέρνηση,

προκειμένου να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, όπως είπε.
Ο Γκρέκορι Γκίζι, έκανε γνωστό ότι η οικογένεια του
είναι θύμα της ναζιστικής θηριωδίας και ότι αισθάνεται ντροπή για όλα αυτά που έκαναν οι Γερμανοί.
«Όλα αυτά τα εγκλήματα δεν έγιναν στο όνομα της
Γερμανίας, αλλά από Γερμανούς και πρέπει να διαλευκανθούν» είπε ο κ. Γκρέκορι Γκίζι, στηλιτεύοντας
την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη. «Εγώ είναι
Γερμανός, εσείς είστε Έλληνες, αλλά σήμερα είμαστε
όλοι Ευρωπαίοι» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς και βουλευτής του Die
Linke, Γκρέγκορ Γκίζι.

Οι κκ Κωστής Σπύρου,
Νίκος Βούτσης,
Χριστόφορος Σαρδελής
και Ευάγγελος Σπύρου

ΔΠΧΑ 17 Παράταση για την εφαρμογή του ζητούν οι ασφαλιστές

Κ

οινή επιστολή προς τον Hans Hoogervorst, πρόεδρο του Συμβουλίου
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), απέστειλε ομάδα εννέα ασφαλιστικών ενώσεων από όλο τον κόσμο, εκφράζοντας τις ανησυχίες του κλάδου σχετικά με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Οι εκτεταμένες δοκιμές, σε συνδυασμό με τον λεπτομερή σχεδιασμό υλοποίησης των ασφαλιστικών εταιριών, επιβεβαίωσαν ότι πρέπει να επιλυθούν ορισμένα σημαντικά ζητήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η
ποιότητα και η πρακτικότητα του νέου προτύπου.
Η ασφαλιστική βιομηχανία θεωρεί επίσης, ότι απαιτείται μια καθυστέρηση δύο ετών, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις του προτύπου αλλά
και για να έχουν οι επιχειρήσεις επαρκή χρόνο να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17.
Νωρίτερα σε ανακοίνωση της η Ιnsurance Europe που συνυπογράφει
την επιστολή είχε επισημάνει προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο αποτυ-

πώνονται οι επιδόσεις και τα επιχειρηματικά μοντέλα των ασφαλιστικών
εταιριών, τα οποία πρέπει να επιλυθούν πριν από την έγκριση του ΔΠΧΑ 17.
Το ΔΠΧΠ 17 πρέπει να επαναξεταστεί ώστε να αντιμετωπιστούν και τα
11 ζητήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμών της EFRAG,
τονίζει η Insurance Europe και υπογραμμίζει ότι η απόφαση για επανεξέταση θα πρέπει να ληφθεί το συντομότερο δυνατό. Ο πρόσθετος χρόνος θα
επιτρέψει στις ασφαλιστικές να διαχειριστούν τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν, όπως η έλλειψη κατάλληλου λογισμικού. Θα επιτρέψει επίσης, την καλύτερη κατανόηση των ενδεχομένως πολύ διαφορετικών
νέων στοιχείων χρηματοοικονομικής αναφοράς,επισημαίνει στην ανακοίνωση της η Insurance Europe.
Η Insurance Europe γνωστοποιεί ακόμη ότι η ασφαλιστική βιομηχανία
υποστηρίζει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ 17)
για ασφαλιστήρια συμβόλαια και υπογραμμίζει ότι διαθέτει σημαντικούς
πόρους ώστε να προετοιμαστεί για την εφαρμογή τους.
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Ιστορικά Πρωτοπόρος η INTERAMERICAN
1969:Αστρασφαλιστήριο
Tο πρώτο ασφαλιστήριο πληρώματος διαστημοπλοίου (Apollo 11)

1989: Aμοιβαία Κεφάλαια
H πρώτη ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

1991-1992: Άμεση Ιατρική Βοήθεια και Οδική Βοήθεια
Oι πρώτες εταιρείες παροχής βοήθειας, με ιδιόκτητα μέσα
και πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης

1998: Υπηρεσίες Υγείας
Η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία
με ιδιόκτητη κλινική

1998: Μedisystem
Το πρώτο ιδιωτικό Σύστημα
Ασφάλισης Υγείας με πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες

2002: Πολυϊατρείο Medifirst
Tο πρώτο ιδιωτικό πολυϊατρείο
στην Ελλάδα από ασφαλιστική
εταιρεία

2005: “askme”
To πρώτο digital γραφείο
για όλους τους συνεργαζόμενους
ασφαλιστές και brokers

2006: Anytime
H πρώτη direct ασφάλιση
στην Ελλάδα

2006: e-sales
Tο πρώτο συμβόλαιο που
εκδίδεται σε Γραφείο Πωλήσεων
(ψηφιακή διαδικασία)

2010: TEA INTERAMERICAN
Tο πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης για τους εργαζομένους ασφαλιστικής εταιρείας

2011: “Capital”
Tο πρώτο σύστημα επένδυσης ανοιχτής αρχιτεκτονικής, με τους καλύτερους διαχειριστές παγκοσμίως

2012: “CarPoint”
H πρώτη μονάδα αποζημίωσης
και επισκευής οχημάτων
στην Ελλάδα

2013: “Genius”
To πρώτο σύστημα
tele-underwriting στην ασφάλιση
Υγείας

2013: Partnerships
H πρώτη συμφωνία πώλησης
ασφαλιστικών προϊόντων
μέσω δικτύων λιανικής

2015: Οχήματα χωρίς οδηγό
H πρώτη ασφάλιση οχήματος
χωρίς οδηγό στην Ευρώπη
(πιλοτικό πρόγραμμα CityMobil2)

Πρωτοπόρος και για την Κοινωνία - το Περιβάλλον
2004 - “Πράξεις Ζωής”:τo πρώτο οργανωμένο σχέδιο Εταιρικής Υπευθυνότητας στην ασφαλιστική αγορά
2006 - UNEP FI: η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία μέλος του United Nations Environment Program Finance Initiative
2008 - Global Compact: η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία μέλος του Global Compact του ΟΗΕ (Οικομενικού Συμφώνου)
2012 - Αρχές Αειφόρου Ασφάλισης: η μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία ιδρυτικό μέλος των PSI του UNEP FI
2015 -“Enterprise 2020”: υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Διακήρυξης για τη Νεολαία
”Sustainable Greece 2020”: Η Interamerican Πρεσβευτής Βιωσιμότητας
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Ρεπορτάζ |

Generali Hellas

Συνεργασία με την
ελβετική dacadoo
ΤΗ ΝΈΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ της με την dacadoo,
μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο
στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών υγείας
και insurtech με έδρα την Ζυρίχη, ανακοίνωσε
η Generali Hellas, συνεργασία που επισφραγίστηκε με την πρόσφατη επίσκεψη στελεχών
της dacadoo στην Αθήνα.
Στόχος της νέα συνεργασίας είναι να παρέχει μία καινοτόμο, νέα προσέγγιση στην προαγωγή της καλής υγείας και της ευεξίας, μέσα
από μία ολοκληρωμένη και επιστημονικά κατοχυρωμένη ψηφιακή εφαρμογή. Το ψηφιακό
αυτό εργαλείο θα παρέχει πληροφορίες και
συμβουλευτική στους ασφαλισμένους, βοηθώντας τους να υιοθετήσουν ή και να διατηρήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και ενθαρρύνοντάς τους να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά την υγεία και την ευζωία τους.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία της Generali, στην
Αθήνα τα στελέχη της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις προοπτικές της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας και της
τηλεματικής στον ασφαλιστικό κλάδο.
Όπως σημείωσε o κ.Peter Ohnemus, πρόεδρος και CEO της dacadoo με τη διαδεδομένη
χρήση των wearables και των ψηφιακών εφαρμογών που συνδέονται με την υγεία και το
ευ ζην, οι χρήστες έχουν πλέον πρόσβαση σε
σημαντικά δεδομένα. Από την πλευρά του ο κ.
Πάνος Δημητρίου, CEO της Generali Hellas
τόνισε ότι χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία και
τα telematics, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει
πλέον ένα μοναδικό εργαλείο για να πετύχει
την ουσιαστική του αποστολή, που δεν είναι
άλλη από το να βοηθήσει τους ασφαλισμένους
να είναι πιο ασφαλείς και πιο υγιείς.

ΕΘΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

Αυξημένη παραγωγή και κέρδη το εξάμηνο

Α

υξημένη παραγωγή και βελτίωση της καθαρής θέσης για το πρώτο εξάμηνο ανακοίνωσε η Εθνική Ασφαλιστική, με τη
συνολική παραγωγή να φθάνει τα €317,5, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6% έναντι του α’ εξαμήνου 2017. Τα κέρδη προ φόρων για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε €34,1 εκ., έναντι κερδών προ φόρων €47,8 εκ. το α’ εξάμηνο
2017 τα οποία ήταν αυξημένα λόγω των κερδών από την πώληση συνδεδεμένων εταιριών
εξωτερικού.
Ειδικότερα, όπως τονίζεται, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής αυξήθηκαν
κατά 0,6% και ανήλθαν σε €224,8 εκ. έναντι
€223,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σε
ό,τι αφορά τον κλάδο αυτοκινήτου, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, κατά την ίδια περίοδο,
ανήλθαν σε €37,8 εκ., οριακά μειωμένα κατά
0,5%, λόγω της μείωσης του μέσου ασφαλίστρου, ενώ ο στόλος αυξήθηκε σε 283 από 277
χιλιάδες οχήματα, καταδεικνύοντας το νέο δυναμισμό του κλάδου μετά από περίοδο συρρίκνωσης. Η παραγωγή του κλάδου πυρός εμφανίζεται αυξημένη κατά 31,2% σε €43,7 εκ., κυρίως λόγω της ανανέωσης σημαντικών συμβολαίων εντός του 2018 με διάρκεια ασφάλισης
άνω του ενός έτους.
Σημαντική ήταν η συμβολή των παραγωγικών δικτύων για την επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων στην παραγωγή, με το δίκτυο
Bancassurance να σημειώνει περαιτέρω άνοδο κατά 8,7% στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
(€89,2 εκ.) του α’ εξαμήνου 2018 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017.
Η κρίση στην αγορά ομολόγων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν άφησε ανεπηρέαστο
το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, με
τις ζημιές από ομόλογα να επηρεάζουν αρνητικά τα ίδια κεφάλαια κατά €9,8 εκ. το α’ εξάμηνο

2018. Εντούτοις, η υγιής κερδοφορία συνέβαλε ώστε οι εν λόγω απώλειες να αντισταθμισθούν και η ήδη εύρωστη καθαρή θέση να αυξηθεί περαιτέρω σε €814,3 εκ. την 30.06.2018
από €806,9 την 31.12.2017. Η αύξηση της καθαρής θέσης συνέβαλε και στην περαιτέρω
βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής απαίτησης Φερεγγυότητας ΙΙ με και χωρίς τη χρήση
μεταβατικών μέτρων.
Επισημαίνεται ακόμη ότι η Εθνική Ασφαλιστική έχοντας ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, την ηθική, πάνω από όλα, υποχρέωση να λειτουργεί
ανταποδοτικά στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, εφαρμόζει πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, δίνοντας
προτεραιότητα σε πέντε βασικούς πυλώνες: ιδιωτική ασφάλιση και οικονομία, ανθρώπινο
δυναμικό, κοινωνία, πολιτισμό/αθλητισμό, και
περιβάλλον.
Στις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές
που έπληξαν την Αττική, η Εθνική Ασφαλιστική
ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες στήριξης
των πληγέντων, προχώρησε σε ενέργειες ανακούφισης των κατοίκων και ασφαλισμένων

της, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην καταβολή αποζημιώσεων που αφορούσαν ζημιές
στις πληγείσες περιοχές και ταυτόχρονα παράταση εξόφλησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της. Το ύψος των μέχρι σήμερα αναγγελθεισών ζημιών εκτιμάται σε €8,3 εκ., έναντι
των οποίων έχουν ήδη καταβληθεί αποζημιώσεις ποσού €4,7 εκ.
Έχοντας σαν προτεραιότητα τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα των
παιδιών, η Εθνική Ασφαλιστική προωθεί συστηματικά το έργο φορέων με αναγνωρισμένη
κοινωνική δράση, ενώ παράλληλα ενισχύει
οργανισμούς που στόχο έχουν την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα
που αφορούν την υγεία.
Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε τη διοργάνωση
του φιλανθρωπικού αγώνα No Finish Line
2018, επιχορήγησε ασφάλιστρα των Παιδικών
Χωριών SOS, της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ.α.,
και ενίσχυσε οικονομικά πρόγραμμα του Ινστιτούτου Καρδιολογίας και του Οργανισμού
Coeurs Pour Tous Hellas.

ΑΧΑ Στην κορυφή για 10 συνεχή χρόνια

Ε

πιβεβαιώνει η κατάταξη Best Global Brands τη συνεχιζόμενη θετική φήμη και αξία του ονόματος της
ΑΧΑ.Σύμφωνα με την κατάταξη η ΑΧΑ είναι 47η επωνυμία στον κόσμο και 1η ασφαλιστική επωνυμία
για 10 συνεχή χρόνια με την αξία της επωνυμίας ΑΧΑ να ξεπερνά πλέον τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια.
Παράλληλα ο όμιλος ανακοίνωσε ανακοινώνει ότι ενδυναμώνει την στρατηγική του σε θέματα χορηγιών
και ενώνει τις δυνάμεις του με ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στον αθλητισμό, τη Liverpool FC.
Επενδύοντας στις κοινές τους αξίες, η ΑΧΑ και η Liverpool,όπως τονίζεται θα δημιουργήσουν καινοτόμες
εμπειρίες για τους πελάτες, τους εταιρικούς συνεργάτες και τους φιλάθλους (ξεκινώντας από την Ασία), ενώ
θα παράσχουν υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες όπου οι δύο οργανισμοί δραστηριοποιούνται. Σε στενή
συνεργασία με τους παίκτες, την ομάδα προπονητών και τους επαγγελματίες υγείας της Liverpool, η ΑΧΑ θα
δημιουργήσει περιεχόμενο που θα προωθεί την υγιεινή ζωή, με βάση την αποστολή της Εταιρείας να στηρίζει
τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα.Την ικανοποίηση του για την ανακοίνωση της μακροπρόθεσμης συνεργασίας με τη Liverpoo, ανακοίνωση που συνέπεσε με την ημέρα που η ΑΧΑ είναι η 1η Παγκόσμια Ασφαλιστική Επωνυμία για 10η συνεχή χρονιά,εξέφρασε ο Thomas Buberl, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΧΑ.
Όπως εμείς, η Liverpool είναι ηγέτης στον τομέα της, αναγνωρισμένη για τη μακρά και περήφανη ιστορία της,
με ισχυρό αίσθημα προσφοράς στην κοινωνία και συνεχή αναζήτηση της τελειότητας. Για το λόγο αυτό κοιτάζουμε μπροστά σε κοινές επιτυχίες, εντός και εκτός γηπέδου, καθώς συνεχίζουμε να επιβεβαιώνουμε ότι
οι πελάτες μας ‘ποτέ δεν θα είναι μόνοι,πρόσθεσε ο Thomas Buberl.Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις
του Billy Hogan, Managing Director and Chief Commercial Officer, της Liverpool FC. Ως παγκόσμιος ηγέτης
στον τομέα της, η ΑΧΑ μοιράζεται τις ίδιες αρχές και αξίες με εμάς. Οι αξίες αυτές αποτελούν τη βάση για μία
μοναδική μακροχρόνια συνεργασία. Μαζί θα εργαστούμε για να πραγματοποιήσουμε μοναδικές εμπειρίες για
τους φιλάθλους μας σε όλο τον κόσμο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Billy Hogan.
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Πόσα κερδίζουν
οι ασφαλιστές
από την ελάφρυνση
των εισφορών!

Της ΜΑΊΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΊΤΗ

Η ελάφρυνση των
ασφαλιστικών
εισφορών που
δρομολογεί η
κυβέρνηση από
1ης/1/2019 «αγγίζει»
κατ’ εκτίμηση 250.000
ελεύθερους
επαγγελματίες,
αυτοαπασχολούμενους
επιστήμονες και
αγρότες που δηλώνουν
ετήσιο εισόδημα πάνω
από 7.000 ευρώ.
Κερδισμένοι θα βγουν
και οι ασφαλιστές που
δραστηριοποιούνται
ως ελεύθεροι
επαγγελματίες, οι
οποίοι θα πάρουν
«ανάσα» μετά από δύο
χρόνια εξοντωτικής
αφαίμαξης. Το όφελος
αρχίζει από 10 ευρώ το
μήνα και ξεπερνά τα
800 ευρώ στα υψηλά
εισοδήματα

Π

ερισσότερο ωφελημένοι βγαίνουν οι μη μισθωτοί με εισόδημα άνω των
30.000 ευρώ, οι οποίοι σε σχέση με την υπέρμετρη επιβάρυνση που περίμεναν να υποστούν το 2019 θα έχουν ελαφρύνσεις από 2.000 έως 10.000 ευρώ
στα υψηλά εισοδήματα.
Ωστόσο, η ελάφρυνση των ασφαλιστικών τους εισφορών αναμένεται να μετατραπεί σε μπούμερανγκ για τους μη μισθωτούς, οι οποίοι θα λάβουν συντάξεις ψιχία όταν έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθούν. Οι μελλοντικοί συνταξιούχοι δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, βενζινοπώλες και αρτοποιοί δεν πρέπει να περιμένουν επικουρική σύνταξη πάνω από 35-40 ευρώ και εφάπαξ πάνω από 4.000 ευρώ. Η υπουργός Εργασίας κ. Εφη Αχτσιόγλου πρότεινε σε όσους έχουν την οικονομική
δυνατότητα να καταβάλλουν υψηλότερο ασφάλιστρο και να «κτίσουν» προσδοκίες
για υψηλότερη σύνταξη.
Ωστόσο, στελέχη της ασφάλισης θεωρούν ότι η καταβολή υψηλότερου ασφάλιστρου δεν είναι συμφέρουσα κίνηση, καθώς η ανταποδοτικότητα του συστήματος
διαρκώς φθίνει και όσοι δώσουν επιπλέον χρήματα στη δημόσια ασφάλιση δεν θα τα
πάρουν ποτέ πίσω. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσοι ασφαλισμένοι έχουν διαθέσιμο
εισόδημα είναι προτιμότερο να το επενδύουν σε ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό πακέτο.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος (συντάξεις προς εισφορές) για όλους τους ασφαλισμένους από 150% που
ήταν το 2011 έπεσε στο 121% το 2014, στο 101% το 2016 και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 89% το 2019.
Παρά το χαμηλότερο ασφάλιστρο, οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες θα επιβαρυνθούν με την καταβολή αναδρομικών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, έπρεπε να καταβάλλουν έξτρα μηνιαία εισφορά 11% υπέρ επικούρησης
και εφάπαξ. Αντί της εισφοράς θεσπίστηκε ένα ελάχιστο ποσό 64,5 ευρώ το μήνα,
το οποίο οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά από την
1η/1/2017, καθώς επί δύο χρόνια δεν έχουν καταβάλει εισφορά ούτε ένα ευρώ
υπέρ επικούρησης και εφάπαξ. Αυτό σημαίνει ότι από 1ης/1/2019 θα υποχρεωθούν
να καταβάλουν σωρευτικά 1.548 ευρώ μαζί με την τρέχουσα εισφορά. Για να μην
πνιγούν στα χρέη, το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι η συσσωρευμένη οφειλή
θα καταβληθεί σε 36 δόσεις. Δηλαδή, για 3 χρόνια θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε
μήνα την τρέχουσα εισφορά 64,5 ευρώ και τη δόση της οφειλής 43 ευρώ, με αποτέλεσμα να χαθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το όφελος της ελάφρυνσης.
• Με βάση τις διευκρινίσεις του υπουργείου Εργασίας, η ασφαλιστική εισφορά για
κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων από 20%
που είναι σήμερα μειώνεται στο 13,33% (όσο δηλαδή η εργοδοτική εισφορά στην
περίπτωση των μισθωτών).
• Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται στο 12% από
18% που θα ήταν την 1η/1/2019.
• Οι μη μισθωτοί που δηλώνουν εισόδημα έως 10.000 ευρώ θα καταβάλλουν υποχρεωτικά από την 1η/1/2019 το χαμηλότερο ασφάλιστρο υπέρ του κλάδου σύνταξης που ανέρχεται σε 117,2 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους
αυτοαπασχολούμενους και 74 ευρώ για αγρότες. Στο ποσό θα προστεθεί η εισφορά
6,95% υπέρ υγείας και η εισφορά 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ. Δηλαδή, ο ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα έως 10.000 ευρώ θα πληρώνει 167,95 ευρώ το μήνα.
• Με τις εκπτώσεις που ανακοινώθηκαν υπολογίζεται ότι 50.000 επιστήμονες θα
έχουν όφελος από 153 ευρώ έως και 10.000 ευρώ ετησίως.
• 115.000 ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν ελάφρυνση από 200 έως και 4.670
ευρώ,
• ενώ 80.000 αγρότες θα έχουν ελάφρυνση από 200 έως και 2.500 ευρώ ετησίως.

Παράδειγμα 1
Με καθαρό φορολογητέο εισόδημα 8.032 € ή 669 ευρώ το μήνα, ένας ασφαλιστής, ελεύθερος επαγγελματίας πλήρωνε το 2018 μηνιαία εισφορά υπέρ του κλάδου σύνταξης 114 ευρώ, η οποία υπολογίστηκε επί του μικτού εισοδήματος -πριν
από την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους- με μια
έκπτωση 15% επί του εισοδήματος.
Το 2019 ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται στο μικτό εισόδημα πριν από την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και χωρίς έκπτωση. Θα
πλήρωνε δηλαδή 134 ευρώ. Η εισφορά θα είχε επιβάρυνση 17,5% σε σχέση με το
2018.
Με την έκπτωση θα πληρώσει 117 ευρώ μηνιαίως, στην οποία θα προστεθεί η
εισφορά υπέρ υγείας και η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, σύνολο 167,95 ευρώ.
Η ελάφρυνση είναι της τάξης των 17 ευρώ το μήνα, 200 ευρώ το χρόνο.
Παράδειγμα 2
Ασφαλισμένος με εισόδημα 20.032 ευρώ ή 1.669 ευρώ/μήνα πλήρωνε το 2018
μηνιαία εισφορά υπέρ του κλάδου σύνταξης 340,5 ευρώ. Το 2019 θα πλήρωνε 334
ευρώ. Με την έκπτωση η εισφορά του μειώνεται στα 223 ευρώ. Κερδίζει 111 ευρώ
το μήνα, 1.332 ευρώ ετησίως.
Παράδειγμα 3
Αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος με εισόδημα 30.032 ή 2.503 ευρώ το μήνα θα
πλήρωνε το 2019 334 ευρώ υπέρ του κλάδου σύνταξης και 180 ευρώ υπέρ του
κλάδου επικούρησης και εφάπαξ, σύνολο 514 ευρώ. Με την έκπτωση θα πληρώσει
242 ευρώ υπέρ του κλάδου σύνταξης και 64,5 ευρώ υπέρ επικούρησης και εφάπαξ.
Σύνολο 307 ευρώ. Κερδίζει 207 ευρώ το μήνα, 2.485 ευρώ ετησίως.
Σύμφωνα με στελέχη της κυβέρνησης, το μέτρο της μείωσης των εισφορών είναι
κοστολογημένο με λεπτομέρεια και οι απώλειες υπολογίζονται στα 100-150 εκατ.
σε ετήσια βάση, διαρροή που δεν θεωρείται ανησυχητική, αν σκεφτεί κανείς ότι ο
ΕΦΚΑ αναμένεται να εμφανίσει πλεόνασμα άνω του 1,5 δισ. ευρώ.
Τα ίδια στελέχη θεωρούν ότι οι χαμηλότερες εισφορές θα ωθήσουν πολλούς
φοροεισφοροφυγάδες να μπουν στο σύστημα. Άλλωστε, οι εισφορές αναμένεται
να αυξηθούν κατά τι λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού από το 2019 και την
ταυτόχρονη κατάργηση του υποκατώτατου.
Πότε θα γίνει ο συμψηφισμός εισφορών για μισθωτούς με «μπλοκάκια»
Ο συμψηφισμός εισφορών έχει ολοκληρωθεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι όμως για την κατηγορία των ασφαλισμένων που, εκτός από το ελεύθερο
επάγγελμα, ασφαλίζονται και ως μισθωτοί. Αυτή η κατηγορία αναμένεται να δει
τους συμψηφισμούς του 2017 στα ειδοποιητήρια με τις εισφορές Σεπτεμβρίου που
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ περίπου στα μέσα Οκτωβρίου.
Συνεπώς όσοι παραλλήλως απασχολούμενοι δήλωσαν το 2016 υψηλότερα εισοδήματα από το ελεύθερο επάγγελμα σε σύγκριση με το 2015, εντός του επόμενου
μήνα θα λάβουν «ραβασάκια» από τον ΕΦΚΑ που θα τους καλούν να πληρώσουν τη
διαφορά.
Αντίθετα, όσοι δήλωσαν το 2016 χαμηλότερα εισοδήματα από το ελεύθερο επάγγελμα σε σύγκριση με το 2015, θα λάβουν πιστωτικά ειδοποιητήρια και θα πρέπει
να περιμένουν τη διαφορά που δικαιούνται στον τραπεζικό τους λογαριασμό.
Και στις δύο περιπτώσεις, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι ίδια με
NEXTDEAL #412 # 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

9

| Κοινωνική Ασφάλιση

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕ ΤΟ 2019

αυτήν που ακολουθήθηκε στην περίπτωση των αμιγώς μη μισθωτών.
Για τα χρεωστικά ειδοποιητήρια θα
προβλεφθούν δόσεις, ενώ για τα πιστωτικά ειδοποιητήρια θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στον ΕΦΚΑ,
ώστε το πιστωτικό υπόλοιπο να παραμείνει στον ασφαλιστικό τους λογαριασμό και να συμψηφίζεται με
μελλοντικές εισφορές.
Σημειώνουμε ότι από τις
340.000 ασφαλισμένους μη μισθωτούς που είχαν πιστωτικό
υπόλοιπο επειδή είχαν πληρώσει περισσότερα σε εισφορές το 2017 από όσα
αναλογούσαν στο εισόδημα του 2016, οι 160.000
υπέβαλαν την προβλεπόμενη αίτηση, ώστε το επιπλέον ποσό να παραμείνει στον ασφαλιστικό τους λογαριασμό
και να συμψηφίζεται
με μελλοντικές υποχρεώσεις προς
τον ΕΦΚΑ. Από
τους υπόλοιπ ο υ ς
180.000, οι
περισσότεροι ήδη έχουν εισπράξει τα ποσά
που δικαιούνται στο
λογαριασμό
τους.
Βάσει της πρώτης «φουρνιάς» εκκαθαριστικών
για τις εισφορές του 2017, το
23,7% των μη μισθωτών είχε
μηδενικό υπόλοιπο, το 28,6%
είχε πιστωτικά εκκαθαριστικά και το 47,7% είχε χρεωστικά.
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ΕΤΗΣΙΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ (€)

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΚΤΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
(€)

8.032
9.032
10.032
11.032
12.032
16.032
20.032
25.032
30.032
40.032
50.032
60.032

669
753
836
919
1.003
1.336
1.669
2.086
2.503
3.336
4.169
5.003

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ
ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
(ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ)
ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΝΕΟ
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΝΈΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ)
(€ )
ΚΑΘΕΣΤΩΣ (€ )
(€ )
20%
134
13,3%
117
-200
20%
151
13,3%
117
-400
20%
167
13,3%
117
-600
20%
184
13,3%
123
-736
20%
201
13,3%
134
-803
20%
267
13,3%
178
-1.069
20%
334
13,3%
223
-1.336
20%
417
13,3%
278
-1.670
20%
501
13,3%
334
-2.003
20%
667
13,3%
445
-2.670
20%
834
13,3%
556
-3.337
20%
1.001
13,3%
667
-4.004

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
-12,45%
-22,14%
-29,90%
-33,35%
-33,35%
-33,35%
-33,35%
-33,35%
-33,35%
-33,35%
-33,35%
-33,35%

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕ ΤΟ 2019
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΚΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ
(€)
(€)
ΣΥΝΤΑΞΗ
8.032
9.032
10.032
11.032
12.032
16.032
20.032
25.032
30.032
40.032
50.032
60.032

669
753
836
919
1003
1336
1669
2086
2503
3336
4169
5003

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ
ΚΥΡΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
(ΙΣΧΥΟΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ)
(€)

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

126
134
142
151
159
193
230
280
334
455
593
748

ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
(€)
(€)
67
71
77
81
86
104
124
151
180
245
319
729

193
205
219
232
245
297
354
431
514
700
912
1.477

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΚΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
(€)
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%

117
117
117
120
125
148
173
206
242
323
415
518

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
(€)
64,5
64,5
64,5
64,5
64,5
64,5
64,5
64,5
64,5
64,5
64,5
64,5

ΕΤΗΣΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΦΕΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟ
ΜΕΙΩΣΗ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΤΩΝ
(ΝΕΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(€)
(€)
182
182
182
185
190
213
238
271
307
388
479
583

-130
-278
-450
-564
-660
-1.013
-1.401
-1.926
-2.491
-3.755
-5.194
-10.734

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ
-5,63%
-11,31%
-17,11%
-20,31%
-22,45%
-28,39%
-32,96%
-37,21%
-40,35%
-44,67%
-47,46%
-60,56%

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - ΓΙΑΤΡΟΙ
ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕ ΤΟ 2019
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΚΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ
(€)
(€)
ΣΥΝΤΑΞΗ

Η κ. Εφη Αχτσιόγλου
πρότεινε σε όσους έχουν
την οικονομική δυνατότητα
να καταβάλλουν
υψηλότερο ασφάλιστρο και
να «χτίσουν» προσδοκίες
για υψηλότερη σύνταξη

8.032
9.032
10.032
11.032
12.032
16.032
20.032
25.032
30.032
40.032
50.032
60.032

669
753
836
919
1003
1336
1669
2086
2503
3336
4169
5003

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ
ΚΥΡΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
(ΙΣΧΥΟΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ)
(€)
126
134
142
151
159
193
230
280
334
455
593
748

ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
(€)
(€)
25
26
28
30
32
38
46
56
67
91
118
270

150
160
171
181
191
232
276
336
401
546
711
1.018

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΚΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
(€)
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%

117
117
117
120
125
148
173
206
242
323
415
518

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
(€)
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΛΟΣ
ΑΠΟ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ
(ΝΕΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(€)
(€)
141
-117
141
-234
141
-361
143
-445
149
-503
172
-720
196
-957
230
-1.277
266
-1.623
346
-2.396
438
-3.276
541
-5.716

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ
-6,47%
-12,20%
-17,63%
-20,56%
-21,97%
-25,88%
-28,87%
-31,67%
-33,73%
-36,56%
-38,40%
-46,80%
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EUROPEAN BUSINESS MAGAZINE

Σημαντική διάκριση
για τη Μαριάννα
Πολιτοπούλου

ς «CEO της Χρονιάς 2018 στoν Ασφαλιστικό Κλάδο» βραβεύθηκε η κ. Mαριάννα Πολιτοπούλου, πρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνουσα σύμβουλος της ΝΝ Hellas, από το περιοδικό
European Business Magazine. Η ψηφοφορία ήταν ηλεκτρονική και διεξήχθη από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2018 με συμμετοχή 28.000 από τους συνδρομητές του περιοδικού.
Στην ανακοίνωσή του, το περιοδικό αναφέρεται στη σημαντική συμβολή της κυρίας Πολιτοπούλου στον απαιτητικό μετασχηματισμό της ΝΝ Hellas, μέσω της θεμελίωσης μίας νέας εταιρικής
κουλτούρας, επίτευξης ρεκόρ πωλήσεων και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Το ηγετικό
προφίλ της κυρίας Πολιτοπούλου με έμφαση στην ευθυγράμμιση με τις αξίες του Ομίλου ΝΝ, στη
στοχοπροσήλωση, στην ανθρωποκεντρικότητα και στην επικοινωνία με συνέπεια και διαφάνεια,
συνετέλεσε στην ανάδειξή της ως CEO της Χρονιάς 2018 από τους αναγνώστες του περιοδικού,
ανάμεσα σε ισχυρό ανταγωνισμό κορυφαίων εταιρειών της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς.
Το European Business Magazine, το κορυφαίο συνδρομητικό περιοδικό της Ευρώπης, διαθέτει
ένα δίκτυο διανομής που περιλαμβάνει ορισμένους από τους πιο διακεκριμένους φορείς λήψης
αποφάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τόσο το περιοδικό όσο και η ιστοσελίδα δεσμεύονται να
διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δημοσιογραφίας και έχουν δημιουργήσει αξιοζήλευτη φήμη
στον τομέα της αριστείας. Το περιοδικό αριθμεί περίπου 90.000 αναγνώστες, οι οποίοι είναι ανώτερα στελέχη εταιρειών και επικεφαλής σε κορυφαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Η κ.Μαριάννα Πολιτοπούλου

ΕΑΕΕ: Αύξηση 3,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το οκτάμηνο
Παραγωγή εγγεγραμμένων
ασφαλίστρων (€)

Ιανουάριος –
Αύγουστος 2018

Συμμετοχή

Μεταβολή
έναντι 2017

Ασφαλίσεις Ζωής

1.222.118.385,19

47,5%

+1,3%

1. Ατυχήματα

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

1.351.856.288,48

52,5%

+5,2%

εκ των οποίων

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€)

Συμμετοχή

Μεταβολή

26.885.974,12

2,0%

+10,6%

2. Ασθένειες

152.291.461,02

11,3%

+14,3%

3. Χερσαία οχήματα

131.798.949,51

9,7%

+6,8%

190.793,83

0,01%

+7,8%

8.887.455,19

0,7%

+21,0%

14.103.091,30

1,0%

+9,0%

239.188.548,94

17,7%

+9,1%

66.390.039,20

4,9%

-6,7%

496.338.418,03

36,7%

+0,04%

Αστική ευθύνη οχημάτων

496.338.418,03

19,3%

+0,04%

5. Αεροσκάφη

Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών

855.517.870,45

33,2%

+8,5%

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια)

2.573.974.673,67

100%

+3,3%

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα

Σύνολο

Ιανουάριος Αύγουστος 2018

Ασφαλίσεις Ζωής (€)

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως
Συμμετοχή Μεταβολή

Ιανουάριος Αύγουστος 2018

9. Λοιπές ζημίες αγαθών

I. Ασφαλίσεις Ζωής

869.067.982,26

71,1%

+0,8%

III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις

191.577.719,20

15,7%

-6,0%

VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων

161.465.529,97

13,2%

+15,3%

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη

1.479.036,69

0,1%

+156,3%

7.153,76

0,001%

-29,3%

100%

+1,3%

12. Αστική ευθύνη πλοίων

4.312.924,12

0,3%

-0,3%

13. Γενική αστική ευθύνη

61.604.245,72

4,6%

+17,9%

14. Πιστώσεις

24.182.737,64

1,8%

+6,2%

Λοιπές ασφαλίσεις Ζωής (κεφαλαιοποίησης)
Σύνολο

Ε

1.222.118.385,19

Ειδικότερα,
η παραγωγή
νισχυμένη της
κατάπαραγωγής
3,3% εμφανίζεται
η παΗ μεταβολή
των ασφαλίσεων
κατά
Ζημιών στον
για κλάδο
το ίδιοζωής
χρονικό
διάστημα

ραγωγή ασφαλίστρων το οκτάμηνο του
2018 αγγίζοντας τα 2,57 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΑΕΕ για την παραγωγή
εγγεγραμμένων ασφαλίστρων Ιανουαρίου –
Αυγούστου 2018.
Τον Αύγουστο του 2018 σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2017, οι ασφαλίσεις Ζωής
μείωσαν την παραγωγή τους κατά 14,2%, μετά
από τέσσερεις μήνες αύξησης. Αντιθέτως, οι
ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν αύξηση
(+4,1%) για όγδοο συνεχόμενο μήνα. Συνολικά,
η παραγωγή ασφαλίστρων μηνός Αυγούστου
μειώθηκε κατά 5,0%, έναντι του Αυγούστου
του 2017.

καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων

κυμάνθηκε στα 1,22 δισ. ευρώ σημειώνοντας
15. Εγγυήσεις
872.982,78
0,1%
+40,8%
αύξηση 1,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστη16. Διάφορες χρηματικές απώλειες
32.012.815,97
2,4%
+13,8%
μα του 2017. Σε ότι αφορά τον κλάδο Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (unit
17. Νομική προστασία
23.517.796,62
1,7%
-0,1%
link), σημειώθηκε μείωση 6%, ενώ στις Ασφαλίσεις Ζωής σημειώθηκε αύξηση 0,8%.
18. Βοήθεια
67.799.017,81
5,0%
+4,7%
Στον κλάδο ζημιών παρουσιάστηκε αύξηση
Σύνολο
1.351.856.288,48
100%
+5,2%
5,2% με την παραγωγή να κυμαίνεται περίπου
στα 1,35 δισ. ευρώ, ενώ στην αστική ευθύνη
οχημάτων, η παραγωγή έφθασε τα 496,34 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση στα 855,52 εκατ. ευρώ.
μιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα
0,04% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
Συνολικά ανταποκρίθηκαν 49 ασφαλιστικές επι- με τα στοιχεία του έτους 2017. Από τις ανωτέρω ε2017.Στους λοιπούς κλάδους ζημιών η παρα- χειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 93,3% της πα- πιχειρήσεις, οι 19 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαγωγή αυξήθηκε κατά 8,5%, φτάνοντας περίπου ραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζη- λίσεις Ζωής και 45 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
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| Θέμα
ΣΥΝΈΔΡΙΟ COSTA NAVARINO

Η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να
συμπληρώσει το κοινωνικό κράτος
Τ
η συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην
κοινωνία και την οικονομία επαναβεβαίωσε
ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου από το βήμα του συνεδρίου στο
Costa Navarino,που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Πάνω από 300 υψηλόβαθμα στελέχη
της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς
από την Ελλάδα και 16 χώρες του εξωτερικού
συμμετείχαν στην 20η συνάντηση ασφαλιστών
και αντασφαλιστών που διοργάνωσε η Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στο
Costa Navarino. Σημαντικά και επίκαιρα θέματα
που αφορούν στην ασφαλιστική αγορά αλλά και
την κοινωνία γενικά, συζητήθηκαν από τους διακεκριμένους ομιλητές, που φιλοξένησε η ΕΑΕΕ
στο πλαίσιο της συνάντησης.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου στην εισαγωγική του ομιλία εστίασε
στη συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην κοινωνία. Παγκοσμίως βρισκόμαστε σε ένα σημείο
καμπής σε πολλά επίπεδα. Η ασφαλιστική αγορά
έχει το μέγεθος, την εμπειρία, την τεχνογνωσία
και την αξιοπιστία για να παίξει καθοριστικό ρόλο. Η Πολιτεία πρέπει να δεχτεί ότι με συνεργασία και κατάλληλα κίνητρα, η ιδιωτική ασφάλιση
μπορεί να συμπληρώσει αποτελεσματικά το κοινωνικό κράτος για το καλό όλων», ανέφερε ο κ.
Σαρρηγεωργίου.
Ο απερχόμενος πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Δ. Μαζαράκης τόνισε ότι η ασφαλιστική αγορά πρέπει
να συνεχίσει την αποστολή της να πείσει τους
πολίτες πως η ασφάλιση είναι ένα χρήσιμο αγαθό
που προσφέρει αξία σε όλους τους τομείς, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο ζήτημα των συντάξεων και
την ανάγκη συμπλήρωσης της κρατικής σύνταξης
από την ιδιωτική ασφάλιση.
Στην ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα
αντιμετώπισης ζημιών από φυσικές καταστροφές ήταν αφιερωμένη η πρώτη θεματική ενότητα.
Η ασφαλιστική αγορά είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο διάλογο για τη δημιουργία ενός συστήματος αντιμετώπισης και χρηματοδότησης των
ζημιών από φυσικές καταστροφές όπως ο σεισμός, με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες», ανέφερε ο κ. Ε. Μοάτσος, Μέλος Δ.Σ. & Πρόεδρος
Επιτρ. Περιουσίας της ΕΑΕΕ. «Η ελληνική ασφαλιστική αγορά διαθέτει την τεχνογνωσία και την
οργάνωση ώστε σε συνεργασία με το Κράτος να
καταρτίσει ένα σύστημα προστασίας των κατοικιών το οποίο θα προστατεύει τις περιουσίες των
πολιτών, με το ελάχιστο δυνατό κόστος, τόνισε ο
κ. Μοάτσος.
Ακολούθησε η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα της διαΝΕΟσις για τις αντιλήψεις και τις
πεποιθήσεις των Ελλήνων, όπου ο καταξιωμένος συγγραφέας Στ. Ράμφος ανέλυσε με τη δική
του ιδιαίτερη ματιά τις απόψεις των Ελλήνων για
μία σειρά από θέματα κοινωνικής, οικονομικής
και πολιτικής φύσεως. Η παρουσίαση της έρευνας έγινε από τον κ. Δ. Μαύρο, διευθύνοντα σύμβουλο της MRB Hellas, ενώ στο σχολιασμό της
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Οι κκ Α. Σαρρηγεωργίου, ο Χρ. Στυλιανίδης,
Δ Τσεσμετζόγλου

O κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Η κα Ιωάννα Σεληνιωτάκη

Στο βήμα ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης

έρευνας συμμετείχε ο κ. Κ. Πιερρακάκης, διευθυντής ερευνών της διαΝΕΟσις.
Τα μακροοικονομικά της υγείας στην Ελλάδα
της κρίσης παρουσίασε κ. Γ. Κυριόπουλος, καθηγητής οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας, δίνοντας ενδιαφέροντα στοιχεία για την επίδραση της κρίσης στη δημόσια και
ιδιωτική δαπάνη για την Υγεία.
Στο επίσημο δείπνο της 20ης Σεπτεμβρίου, η
ΕΑΕΕ φιλοξένησε τον Επίτροπο Ανθρωπιστικής
Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρ. Στυλιανίδη, ως επίτιμο ομιλητή. Ο κ. Χρ. Στυλιανίδης,
στο πλαίσιο παρουσίασης του ευρωπαϊκού προγράμματος RescEU, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση αναγνωρίζει ότι ο ασφαλιστικός τομέας,
κατέχει σήμερα μια πολύ σημαντική θέση στη μάχη κατά των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής και έχει καλύψει δισεκατομμύρια ζημιές λόγω των φυσικών καταστροφών. Η μείωση των
απωλειών στα περιουσιακά στοιχεία θα ωφελήσει τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα
και θα οδηγήσει σε μία βιώσιμη ανάπτυξη και
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Γι΄ αυτό και στο

Ο κ. Ερρίκος Μοάτσος

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου με τον εκδότη κ.
Ευάγγελο Σπύρου διαβάζουν την ειδική έκδοση των 100 σελίδων του
NextDeal για το συνέδριο

πλαίσιο του RescEU, το νέο ευρωπαϊκό σύστημα
για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, στοχεύουμε να αναπτύξουμε μία νέα κουλτούρα πρόληψης, στην οποία οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά με
την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτουν
αλλά και τα κίνητρα που μπορούν να δώσουν.»
Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με την ανατρεπτική
παρουσίαση του βραβευμένου futurist R. Talwar.
Μ. Με την ομιλία του ταξίδεψε τους συνέδρους στον
κόσμο του αύριο, εμπνέοντας αλλά και προβληματίζοντας το κοινό για τις καθοριστικές αλλαγές που
φέρνει η τεχνολογία στον κόσμο αλλά και για τον
τρόπο που οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αλλάξουν
για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
Οι προκλήσεις στο περιβάλλον της εποπτείας
ήταν ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα που παρουσιάστηκε από την κ. την κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη,
Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, την κ. Ι. Σεληνιωτάκη, διευθύντρια της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της ΤτΕ και τον κ. Δ. Ζαφείρη,
επικεφαλής του τμήματος Risks and Financial
Stability της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων

και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟPΑ). Η κ. Αντωνάκη τόνισε πως η αξία της νομοθεσίας και
της εποπτείας είναι πολύ σημαντική για τους ασφαλισμένους αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η αδιαμφισβήτητη προστιθέμενη αξία τους
στην αξιοπιστία να είναι μεγαλύτερη από το κόστος που καταβάλουν σε τελική ανάλυση οι ασφαλισμένοι για αυτό.
Αναφερόμενη στις απαιτήσεις του Solvency II,
η κ. Σεληνιωτάκη ανέφερε ότι ο ελληνικός ασφαλιστικός κλάδος αντεπεξήλθε την περίοδο αυτή
ικανοποιητικά, χωρίς να υποστεί συντριπτικά
πλήγματα, αφήνοντας πίσω του πολλές από τις
στρεβλώσεις του παρελθόντος. Παράλληλα,
στήριξε τους ασφαλισμένους του, αναλαμβάνοντας ασφαλιστικούς κινδύνους που διαφορετικά
θα επωμίζονταν τα ίδια τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις,είπε η κ.Σεληνιωτάκη. Τέλος, ο κ. Ζαφείρης αναφέρθηκε διεξοδικά στις πρωτοβουλίες και προτεραιότητες της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιριών για το επόμενο διάστημα. Το
πάνελ συντόνισε ο κ. Χρ. Σαρδελής, Γεν. Γραμματέας της ΕΑΕΕ.
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Το ψηφιακό άλμα της Ιnterasco

interasco στη νέα ψηφιακή εποχή ήταν το
θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.Με αφορμή την ολοκλήρωση ενός μεγάλου βήματος για την ένταξη της Ιnterasco στην
ψηφιακή εποχή, η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε στους συνεργάτες της μια σειρά από προηγμένες εφαρμογές και προνόμια, που υλοποιήθηκαν με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Τα νέα αυτά οφέλη της ψηφιοποίησης της Ιnterasco έχουν τη δυνατότητα να τα απολαύσουν, τόσο οι ασφαλισμένοι της όσο και οι
συνεργαζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.
Ο κ. Κάρολος Σαΐας, διευθύνων σύμβουλος της
interasco, αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες για την παρουσία τους, αλλά και για την
ψήφο εμπιστοσύνης τους όλα αυτά τα χρόνια στην
εταιρεία, προχώρησε σε μια σύντομη ανασκόπηση
της προηγούμενης χρονιάς. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης και
τόνισε ότι «κάθε ισχυρή ασφαλιστική εταιρεία
πρέπει να διαθέτει σύγχρονα “εργαλεία” για τους
πελάτες και τους συνεργάτες της, καθώς και να
υιοθετεί νέες πρακτικές βελτίωσης, προκειμένου
να τους στηρίζει ουσιαστικά». Ο κ. Σαΐας επισήμανε την επιβεβλημένη ανάγκη για εκσυγχρονισμό
του ασφαλιστικού κλάδου μέσω της ψηφιοποίησης και υπογράμμισε ότι η interasco, με την υποστήριξη του ομίλου Harel, είναι ήδη έτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, πάντα σε στενή συνεργασία με τα ελεύθερα δίκτυα.
Η κα Ναταλία Γιαννιού, διευθύντρια πωλήσεων & marketing, τόνισε ότι η εταιρεία προχώρησε σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες, που ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα. Στόχος της
ψηφιακής στρατηγικής της Ιnterasco είναι να διασφαλιστεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος εξυπηρέτησης των συνεργατών και κατ’ επέκταση των

Ο κ. Κάρολος Σαΐας

Η κ. Ναταλία Γιαννιού

πελατών της και να καλυφθούν οι καθημερινές επαγγελματικές
τους ανάγκες με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Σύμφωνα με την κα
Ν. Γιαννιού, τα νέα ψηφιακά εργαλεία δημιουργήθηκαν για να ενισχύσουν την άμεση επικοινωνία των πελατών,
αλλά και της εταιρείας, με τους ασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές και να αναβαθμίσουν πολυεπίπεδα την εξυπηρέτηση όλων των εμπλεκόμενων
μερών.
Η διευθύντρια πωλήσεων & marketing προέ-

τρεψε τους παρευρισκόμενους να εντάξουν
στην καθημερινότητα
την δική τους και των
πελατών τους, την εφαρμογή «My Interasco
App», μέσω της αναβαθμισμένης ψηφιακής
πλατφόρμας
«My
Interasco» για Συνεργάτες. Πρόκειται για μία
εφαρμογή που δίνει στον πελάτη πρόσβαση σε
όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλισή του από το tablet, το κινητό ή/και την οθόνη του υπολογιστή του.
Η κα Εύη Σκορδή, επικεφαλής marketing & ε-

ξυπηρέτησης πελατών παρουσίασε το νέο καινοτόμο πρόγραμμα επιβράβευσης «Ευχαριστώ», το
οποίο ανταμείβει τους πελάτες για τη συνολική
τους σχέση με την εταιρεία, αλλά και για τον τρόπο που επιλέγουν να συναλλαγούν μαζί της. Το
πρόγραμμα επιβράβευσης «Ευχαριστώ» εστιάζει
σε τρεις βασικούς πυλώνες, την οικογένεια, το
σπίτι και το αυτοκίνητο, ενώ για τη δημιουργία
του συνέβαλαν αποτελεσματικά οι εταιρείες
“Intelli Solutions” -η οποία δραστηριοποιείται
στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, με εξειδίκευση στον χρηματοοικονομικό και τηλεπικοινωνιακό τομέα, καθώς και η “ClientIQ”, ηγέτιδα
στον τομέα της παροχής εξελιγμένων εργαλείων
διαχείρισης πελατολογίου και πιστότητας πελατών.

Στην Αγία Πετρούπολη οι καλύτεροι συνεργάτες

Τ

ην Αγία Πετρούπολη, την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ρωσίας επέλεξε εν τω μεταξύ η
interasco,, για να ταξιδέψει τους διακεκριμένους ασφαλιστικούς της συνεργάτες.
Η περιήγηση στην αρχοντική πόλη περιλάμβανε
ξενάγηση στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ισαάκ, στο
Οχυρό των Αγίων Πέτρου και Παύλου και στο παγκοσμίου φήμης Μουσείο Ερμιτάζ, στο οποίο οι
Συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα
σημαντικότερα έργα των Ντα Βίντσι, Πικάσο, Μονέ,
Ρέμπραντ και άλλων ζωγράφων καθώς και εκθέματα αλλά και μεγάλες συλλογές κοσμημάτων από
την αρχαία Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Ρώμη. Τα
έργα που ανήκουν στις συλλογές του Ερμιτάζ ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια.
Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε εκδρομή στη
μικρή πόλη Πέτερχωφ, όπου φιλοξενεί το θερινό
ανάκτορο του Μεγάλου Πέτρου και επονομάστηκε
«Ρωσικές Βερσαλλίες». Το ανάκτορο έχει θέα
προς το «Μεγάλο Καταρράκτη» ο οποίος κοσμείται
με 64 κρήνες, 142 σιντριβάνια και 37 επιχρυσωμένα αγάλματα που συμβολίζουν θεότητες και ρωσικά ποτάμια.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πραγματοποιήθηκε εταιρική συνάντηση όπου ο κ. Κάρολος Σαΐας,α-

Οι συνεργάτες στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ρωσίας

φού συνεχάρη όλους τους συνεργάτες για την επίτευξη του στόχου με έπαθλο τη συμμετοχή τους σε
ένα μοναδικό ταξίδι, προχώρησε σε μια σύντομη
ανασκόπηση της προηγούμενης χρονιάς. Αναφέρ-

θηκε στις δυσκολίες του κλάδου και τόνισε ότι κάθε ισχυρή ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να διαθέτει
σύγχρονα «εργαλεία» για τους πελάτες και τους
συνεργάτες της. Ο κ. Σαΐας επισήμανε την επιβε-

βλημένη ανάγκη για εκσυγχρονισμό του Κλάδου
μέσω της ψηφιοποίησης και ανάφερε ότι η
interasco έχει προχωρήσει σημαντικά προς αυτή
την κατεύθυνση πάντα σε συνεργασία με τα ελεύθερα δίκτυα. Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια παρουσίαση με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο»
από τον Αντιστράτηγο ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη, Ειδικό Ερευνητή,
Αναλυτή Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων και Πρόεδρο
του CSI Institute ο οποίος τόνισε την ανάγκη για
cyber insurance που αφορά όχι μόνο σε επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες.
Τέλος, η κ. Ναταλία Γιαννιού,κάλεσε τους συνεργάτες να δώσουν ένα δυναμικό παρόν και στο
επόμενο ταξίδι που σχεδιάζει η εταιρεία στη σαγηνευτική Νορβηγία.
Τους ασφαλιστικούς συνεργάτες συνόδευσαν ο
διευθύνων σύμβουλος της interasco κ. Κάρολος
Σαΐας, ο νομικός σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. κ.
Δημήτρης Γαλάνης, η διευθύντρια πωλήσεων &
Marketing κα Ναταλία Γιαννιού, η διευθύντρια ασφαλιστικών εργασιών κα Ευαγγελία Αθανασίου
καθώς και η υποδιευθύντρια πωλήσεων κα Ειρήνη
Νικολοπούλου.
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Ταξίδι στην Τενερίφη
για τους συνεργάτες
ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΉ Τενερίφη ταξίδεψαν οι διακεκριμένοι συνεργάτες του
εταιρικού δικτύου της AIG, στο πλαίσιο ενός ακόμη ταξιδιού που οργάνωσε η εταιρεία με σκοπό την αναγνώριση και επιβράβευσή τους για τα
εξαιρετικά αποτελέσματα του 2017. Στο τετραήμερο ταξίδι, οι συνεργάτες της AIG, συνοδευόμενοι από στελέχη της εταιρείας, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την εντυπωσιακή και άγρια ηφαιστειογενή ομορφιά
της Τενερίφης, του μεγαλύτερου και του πιο εύφορου από τα νησιά του
συμπλέγματος των Καναρίων Νήσων, συνδυάζοντας την με στιγμές
χαλάρωσης και ξεκούρασης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
θαυμάσουν τις απέραντες ακτές και τα διαυγή νερά του νησιού με μια
αποκλειστική ιδιωτική κρουαζιέρα με catamaran, αλλά και να περιηγηθούν στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Τενερίφης, όπως η πόλη La
Laguna και τα εθνικά πάρκα, Loro και Teide.

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής

Το 76% της παραγωγής από
τα ανεξάρτητα δίκτυα

Το ταξίδι της επιστροφής ολοκληρώθηκε με τους συνεργάτες της
AIG να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά και την
ομάδα της AIG Ελλάς δυνατή, σίγουρη και έτοιμη να συνεχίσει να επιβραβεύει σταθερά τις προσπάθειες τους. Η σχέση με τους συνεργάτες
μας αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της αναπτυξιακής
μας πορείας,με δράσεις όπως αυτή, την καλλιεργούμε ακόμα πιο πολύ,
θέτοντας υψηλότερους στόχους, τόνισε ο Giuseppe Zorgno.

H AIG αποκτά το 100% της AIG Ελλάς
Ο κ. Giuseppe
Zorgno

Τ

ην απόκτηση του 100% της AIG Ελλάς από την AIG,ανακοίνωσε με επιστολή του προς το δίκτυο των συνεργατών της εταιρείας ο διευθύνων σύμβουλος, κ.
Giuseppe Zorgno.
«Η απόκτηση από την AIG του συνόλου των μετοχών της
AIG Greece θα είναι αναμφισβήτητα προς όφελος των πελατών και των συνεργατών της, στους οποίους θα εξακολουθήσει να προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύτατο φάσμα
ασφαλιστικών λύσεων, τόσο σε επίπεδο ατομικών ασφαλίσεων όσο και επιχειρηματικών, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα των υπηρεσιών της», αναφέρει ο κ.
Giuseppe Zorgno.
«Ενόσω η AIG είχε πωλήσει το 2016 το πλειοψηφικό
μερίδιο που κατείχε στην AIG Greece, διατήρησε συνεχή
την παρουσία της στην αγορά μας, ενεργώντας ως ασφαλιστική πάροχος. Ως μέρος της AIG, θα προχωρήσουμε
στην αναβάθμιση των τεχνολογικών μας συστημάτων, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με εσάς, προσφέροντας σας προγράμματα προσωπικών και
επιχειρηματικών κινδύνων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι ασφαλίσεις περιουσίας, ατυχημάτων, αυτοκινήτων
και αστικών ευθυνών.Έχοντας διατηρήσει το brand της
AIG και την αδιάλειπτη παρουσία μας στην αγορά – ως AIG
Europe Limited – διαθέτουμε γερά θεμέλια για την ομαλή
μετάβαση στην νέα πραγματικότητα.Η AIG εκτιμά βαθειά
την μακρόχρονη σύμπραξη με τον Όμιλο της ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ. Άλλωστε, ο Παύλος Κανελλόπουλος προσωπικά θα συμβάλλει σημαντικά στην συνέχιση της σχέσης αυτής με την ιδιότητα του συμβούλου
προς τη διοίκηση της AIG Greece» σημειώνει ακόμη ο κ.
Giuseppe Zorgno.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως η απόκτηση
του 100% AIG Ελλάδας από την AIG αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου χρόνου, τελώντας υπό την
έγκριση της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

AΎΞΗΣΗ σημείωσε η παραγωγή ασφαλίστρων των
κλάδων ασφάλισης πλοίων, κατά την διάρκεια του
2017, με τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες)
να συμμετέχουν κατά 76,0%. Παράλληλα, η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών συνολικά αυξήθηκε
κατά 2,9% ενώ η συνολική παραγωγή (Ζωής και Ζημιών) αυξήθηκε κατά 0,6%. Ειδικότερα, σύμφωνα με
τη μελέτη της ΕΑΕΕ, την περασμένη χρονιά ,η παραγωγή ασφαλίστρων των κλάδων ασφάλισης πλοίων,
δηλαδή των κλάδων 6.Πλοίων και 12.Αστικής ευθύνης πλοίων, έφθασε τα 15,5 εκατ. € (10,2 εκατ. € και
τα 5,3 εκατ. € αντιστοίχως), καταγράφοντας αντίστοιχα αύξηση κατά 7,2% και 5,7% σε σχέση με το 2016.
Παρομοίως, η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών συνολικά αυξήθηκε κατά 2,9% ενώ η συνολική
παραγωγή (Ζωής και Ζημιών) αυξήθηκε κατά 0,6%.
Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι
διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 76,0%, οι απευθείας πωλήσεις 13,3%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 10,0%, και η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) συμμετέχει με 0,7% επί του συνόλου.
Το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων σκαφών
τόσο σε πλήθος όσο και σε ασφαλιζόμενη αξία είναι
αυτά της προσωπικής αναψυχής. Ως προς την κατανομή των σκαφών με βάση τα ασφαλισμένα κεφάλαια,
το 52,2% έχουν αξία άνω των 250 χιλιάδων € ενώ σε
αξία, τα ανωτέρω αποτελούν το 93,8% των ασφαλισμένων κεφαλαίων.
Σε πλήθος ζημιών και αποζημιώσεις, υπερέχουν
αυτά της προσωπικής αναψυχής. Η μέση αποζημίωση
μειώθηκε από 13,3 χιλ. € (σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έρευνα για το έτος 2016) στα 7,2 χιλ. € συνολικά. Επίσης, η μέση συχνότητα ζημίας μειώθηκε
από το 3,96% στο 3,10%.
Οι κύριες αιτίες καταβολής αποζημιώσεων έχουν
σχέση με η πρόσκρουση/σύγκρουση (17,5%), οι μηχανικές βλάβες (15,1%) και η αστική ευθύνη (14,8%). Το
ποσοστό των ζημιών στο ελικοαξονικό σύστημα (οφειλόμενες αθροιστικά είτε σε επιπλέον ή/και σταθερό αντικείμενο) είναι 13,4%.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης της εξέλιξης των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά
επίπεδα καθ’όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η μέση ζημία εκτιμάται στα 7.357 € το 2017, έναντι9.999 € το 2016. Η μέση ζημία από το 2009 έως
το 2017 εκτιμάται στα 10.910 €.

Anytime

Brokers Union

Ασφάλιση περιουσίας για τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ

Πολλά νέα γραφεία στην περιφέρεια

ΣΕ ΣΥΝΈΧΕΙΑ της συνεργασίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) με
την Ιnteramerican, η Anytime, διαθέτει από τις αρχές Σεπτεμβρίου προνομιακή ασφάλιση ακίνητης
περιουσίας για όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας. Πρόκειται για online ασφάλιση, που χαρακτηρίζεται
από εύκολες, απλές και άμεσες διαδικασίες. Η Anytime παρέχει στα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ διαφορετικού
τύπου προγράμματα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της, με ασφαλιστικές καλύψεις μεγάλου
φάσματος κινδύνων για τις κατοικίες τους. Τα προγράμματα χαρακτηρίζονται από προνομιακό ασφάλιστρο, ευελιξία στην επιλογή καλύψεων, διαφάνεια στους όρους και αυτόματη έκδοση συμβολαίου..
Ταυτόχρονα, η ΠΟΜΙΔΑ παρέχει επιπλέον, σε κάθε ασφαλισμένο στην Anytime σημαντικά μειωμένη
συνδρομή στην Ομοσπονδία, ως μέλος.

ΘΕΤΙΚΌΣ είναι ο απολογισμός για την Brokers Union.Τα ασφάλιστρα τα οποία κατέγραψε για τους
πρώτους επτά μήνες του 2018 ανέρχονται σε ποσό 16 εκ ευρώ, με σύνθεση, ποσοστό Γενικών Κλάδων & Υγείας 35%.Παράλληλα η εταιρία αύξησε την παρουσία της στην ελληνική περιφέρεια με τη
δημιουργία πολλών νέων γραφείων. Όπως τονίζεται, η διοίκηση της εταιρίας έχει θέσει υψηλότατους στόχους για την επόμενη τριετία και για το λόγο αυτό συγκεντρώνεται και στοχεύει στις πωλήσεις. Με την βεβαιότητα ότι τα υψηλά παραγωγικά αποτελέσματα προϋποθέτουν ανάλογες παροχές
στο δίκτυο συνεργατών και τη δέσμευσή των στελεχών της για την εξασφάλισή τους, η εταιρεία
στοχεύει να κλείσει το 2018 με μια παραγωγή ασφαλίστρων άνω των 25 εκ ευρώ, προστίθεται στην
ανακοίνωση.
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ΚΑΤ’ ΟΊΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΊΑ ΝΈΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΠΌ ΤΗΝ AFFIDEA
Tη δυνατότητα νοσηλείας στο χώρο του ασθενούς με ένα απλό ραντεβού δίνει πλέον η Affidea, στο πλαίσιο της διαρκούς
προσπάθειας αναβάθμισης και ανάπτυξης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Σκοπός του νέου προγράμματος, είναι η παροχή φροντίδας
υγείας σε άτομα με κινητικά ή άλλα προβλήματα υγείας στον οικείο καθημερινό χώρο τους
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Η INTERAMERICAN «ΤΑΡΑΖΕΙ» ΤΑ ΝΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Νέο
σύστημα
ασφάλισης
υγείας
υγείας
bewell
Ο κ. Γιάννης
Καντώρος στο βήμα

Έ

να νέο ριζοσπαστικό για την ελληνική αγορά μοντέλο ασφάλισης της υγείας διαθέτει στην αγορά η Interamerican.Πρόκειται για το «bewell» που παρέχει απεριόριστη ευελιξία ασφαλιστικών επιλογών, αναδεικνύει ως καθοριστική τη συμβολή του
ασφαλιζομένου στη σύνθεση του συμβολαίου και δημιουργεί νέα
δεδομένα για την ολιστική διαχείριση της υγείας, που υπερβαίνει
την ασφαλιστική κάλυψη.
Το «bewell» αποτελεί μια συνισταμένη πρόταση, που βασίζεται

σε τρεις πυλώνες για πληρέστερη ασφάλιση υγείας και καλύτερη
ποιότητα ζωής. Με το νέο σύστημα ασφάλισης υγείας, ξεπερνάμε
πλήθος προβλημάτων που προκύπτουν από τα στερεότυπα προϊόντα ασφάλισης και δημιουργούμε ένα νέο, ευρύτατο ασφαλιστικό
περιβάλλον, προσιτό, σαφές και αντικειμενικά ανταποδοτικό για
κάθε πελάτη, σφαιρικής φροντίδας και προστασίας για την υγεία
του, τόνισε ο κ. Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της
Interamerican.Οι προσδοκίες μας για τη δημιουργία και απόδοση

μεγαλύτερης αξίας στον πελάτη είναι υψηλές, υπογράμμισε ο ο κ.
Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής Ζωής και Υγείας,ενώ από
την πλευρά του ο κ.Τάσος Ηλιακόπουλος, γενικός διευθυντής Πωλήσεων & Μarketing της εταιρείας, υπογραμμίζει τη διάσταση της
υπεύθυνης και αποφασιστικής συμμετοχής του ασφαλιζομένου
στον σχεδιασμό της ατομικής ή οικογενειακής ασφάλισης υγείας.
Συμπληρώνοντας η Interamerican τρεις δεκαετίες πρωτοπορίας
Αναλυτική παρουσίαση στις σελίδες 18-23

ΙΑΣΩ

ICAP

City Doctors

ΕΣΥ

Αποδίδει καρπούς η έμφαση
στο core business

Ανακάμπτει η αγορά ιδιωτικών
υπηρεσιών υγείας

Εξυπηρέτηση και προνομιακά
τιμολόγια για ασφαλιστικές

Η λειτουργία του,
εγκυμονεί κινδύνους

Σελ. 17
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η δυνατότητα νοσηλείας στο χώρο του
ασθενούς με ένα απλό ραντεβού δίνει
πλέον η Affidea, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης και ανάπτυξης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Σύμφωνα με την Affidea,σκοπός του νέου
προγράμματος «Κατ’ Οίκον Νοσηλεία» είναι
η παροχή φροντίδας υγείας σε άτομα με κινητικά ή άλλα προβλήματα υγείας στον οικείο καθημερινό χώρο τους. Με αυτόν τον
τρόπο αποφεύγονται τυχόν ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις ή περαιτέρω επιπλοκές στις
θεραπείες των ασθενών, ενώ παρέχεται
φροντίδα σε άτομα που χρήζουν επιπλέον
θεραπείας μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο.

Affidea Βελτιώνει την
ποιότητα ζωής των ασθενών

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα
Το έμπειρο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της Affidea έρχεται να συνεισφέρει
υποστηρικτικά σε ογκολογικοί ασθενείς,ασθενείς με χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες,
καθώς Και σε ασθενείς που βρίσκονται σε
προεγχειρητικό ή/και μετεγχειρητικό στάδιο.
Συνεισφέρει επίσης σε έγκυες υψηλού κινδύνου, σε παιδιά άνω των 14 ετών με προβλήματα υγείας,σε άτομα τρίτης ηλικίας,καθώς και σε άτομα που χρειάζονται νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι μετά από παραμονή
τους στο νοσοκομείο

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα
Η «Κατ’ Οίκον Νοσηλεία» της Affidea δρα
υποστηρικτικά στη θεραπεία που έχει προτείνει ο ιατρός του ασθενή. Τη φροντίδα των

ασθενών επιμελείται εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό, ακολουθώντας και εφαρμόζοντας πιστά τις
οδηγίες του. Ο νοσηλευτής, ως μέλος της υγειονομικής ομάδας, αποτελεί τον πιο σημαντικό δομικό παράγοντα για την οργάνωση,
παροχή και αξιολόγηση υπηρεσιών νοσηλείας στο σπίτι.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες του προγράμματος είναι η
επίσκεψη ιατρού, η λήψη ζωτικών σημείων,
η αιμοληψία και συλλογή ούρων. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται επίσης η χορήγηση
φαρμακευτικής αγωγής, η τοποθέτηση &
αλλαγή ουροκαθετήρα, ο υποκλυσμός,η αναρρόφηση τραγχειοβρογχικών εκκρίσεων,
η πρόληψη και φροντίδα κατακλίσεων, η
περιποίηση στομίων (ουρητηροστομία, γαστροστομία, κά),το καρδιογράφημα – Holter
ρυθμού & πίεσης,η ακτινογραφία,το υπερηχογράφημα και η φυσικοθεραπεία.

όσο και για τους οικείους του.Οι ασθενείς έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής,υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση στους κόλπους της
οικογένεια και λιγότερο κόστος.

Καλύτερη Ποιότητα Ζωής
• Στα οφέλη του προγράμματος περιλαμβάνονται η βελτίωση ψυχικής διάθεσης του ασθενή,η εξατομικευμένη φροντίδα ασθενή
στο περιβάλλον του, η μείωση μετακινήσεων, η αποφυγή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, η παρακολούθηση του ασθενή και
συνεχής ενημέρωση του ιατρού,ενώ παρέχεται νοσηλεία με άνεση και διακριτικότητα

Μεγαλύτερη ικανοποίηση
ασθενή & οικογένειας
• Ομαλοποιείται η κοινωνική και συναισθηματική κατάσταση του ασθενή, εκπαιδεύονται και συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας στη φροντίδα του ασθενή και υπάρχει επικοινωνία πιο προσωπική και εξατομικευμένη με τον ασθενή – οικογένεια

Πλεονεκτήματα του προγράμματος

Οικονομικά οφέλη:

Τα οφέλη της «Κατ’ Οίκον Νοσηλεία» της
Affidea είναι πολλαπλά, τόσο για τον ασθενή

• Λιγότερες ημέρες νοσηλείας (διαμονή &
κόστος θεραπείας)

ΕΡΡΊΚΟΣ ΝΤΥΝΆΝ HOSPITAL CENTER

Διεθνή πιστοποίηση

Ω

«Έλενα Βενιζέλου»

Προληπτικός έλεγχος για τον
καρκίνο του μαστού
ΔΡΆΣΗ στο πλαίσιο εβδομάδας προληπτικής εξέτασης του μαστού, διοργανώνει το νοσοκομείο «Έλενα
Βενιζέλου». Έτσι για μία εβδομάδα από 29 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί προληπτική εξέταση, από τις Α’ & Β’ χειρουργικές κλινικές, ενώ το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα θα διενεργήσει ψηφιακή μαστογραφία όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από
τον θεράποντα ιατρό. Οι ψηφιακές μαστογραφίες θα
συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά από τους ιατρούς
των χειρουργικών κλινικών. Τα ραντεβού θα προγραμματίζονται από το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, από όπου θα παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες προς το κοινό.
(τηλέφωνο 2132051201, email patient-support@
hospital-elena.gr)

Παράγοντες για τη νοσηλεία στο σπίτι
Στο ερώτημα εάν είναι προτιμότερη η νοσηλεία στο σπίτι ή στο νοσοκομείο, για τις
περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που καθορίζουν το πού πρέπει να νοσηλευτούν οι ασθενείς. Οι βασικότεροι είναι η
ιατρική συγκατάθεση, η διάθεση του ασθενή
να αρχίσει ή να συνεχίσει σε ένα πρόγραμμα
νοσηλείας στο σπίτι και η διάθεση των οικείων του ασθενή να προσαρμοστούν σε ένα
νέο πρόγραμμα ζωής.
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ς κέντρο αναφοράς για τη χειρουργική αντιμετώπιση των περιστατικών κήλης επαναπιστοποιήθηκε το Ερρίκος Ντυνάν
Hospital Center από τον πλέον έγκυρο διεθνή οργανισμό
Surgical Review Corporation (SRC). Πρόκειται για διεθνή πιστοποίηση που επικυρώνει,όπως τονίζεται την εξέχουσα θέση του νοσηλευτικού κέντρου -το οποίο εξακολουθεί να είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με αντίστοιχη πιστοποίηση- καθώς και το υψηλό επίπεδο των
παρεχομένων υπηρεσιών του, πρωτίστως στον χειρουργικό τομέα.
Οι πιστοποιήσεις από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό SRC, ο οποίος εδρεύει στις Η.Π.Α., ακολουθούν ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια ως
προς τη λειτουργία των νοσηλευτικών κέντρων και έχουν ως γνώμονα και τις εξελιγμένες μεθόδους που εφαρμόζουν για την χειρουργική αποκατάσταση της κήλης (Hernia), όπως και τη χρήση των πλέον
σύγχρονων υλικών.
H επαναπιστοποίηση του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center ως
Center of Excellence in Hernia Operation για τη προσεχή τριετία 2018-

2021, ολοκληρώθηκε έπειτα από πολύμηνη καταγραφή και ενδελεχή
παρακολούθηση, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε την αξιολόγηση της ιατρικής ομάδας που πραγματοποιεί τις επεμβάσεις κήλης,
στο υψηλότερο πλέον επίπεδο στο οποίο την είχε κατατάξει η αρχική
αξιολόγηση και διεθνής πιστοποίηση. Την τήρηση αυστηρών διαδικασιών προεγχειρητικού και μετεγχειρητικού ελέγχου, την αξιολόγηση
της νοσηλευτικής υπηρεσίας, του αναισθησιολογικού τομέα και της
μονάδας εντατικής θεραπείας. Περιελάμβανε επίσης την ορθή τήρηση των ιατρικών φακέλων ,την παρακολούθηση των δεικτών επανεισαγωγής ασθενών και επιπλοκών επεμβάσεων.
Παράλληλα, με όχημα τη διεθνή πιστοποίηση από τον Surgical
Review Corporation, αναδεικνύεται εκ νέου η ιατρική ομάδα υπό τον
διευθυντή του Α’ Χειρουργικού τμήματος κ. Μάριο Παπούδο, ως εγκεκριμένη ομάδα για την εκπαίδευση γενικών χειρουργών από
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την χειρουργική αποκατάσταση κήλης.

ΥΓΕΙΑ

Τακτικό μέλος της Academia
Europaea η καθηγήτρια Ελένη
Γιαμαρέλλου
ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ διάκριση για την καθηγήτρια κ Ελένη Γιαμαρέλλου. Η κ. Γιαμαρέλλου, παθολόγος-λοιμωξιολόγος, διευθύντρια της Α’ Λοιμωξιολογικής – Παθολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, εξελέγη ως τακτική ακαδημαϊκός της Academia Europaea,
για τη συμβολή της στην προαγωγή της μάθησης, της
εκπαίδευσης και της έρευνας στο πεδίο των λοιμώξεων.
Μέλη της Ακαδημίας αποτελούν και 32 Έλληνες επιστήμονες, μεταξύ των οποίων
και 3 ιατροί. Η εκλογή των υποΗ κ. Ελένη Γιαμαρέλλου
ψηφίων μελών γίνεται μετά από
πρόταση μελών της Ακαδημίας, εισήγηση και κρίση
του υποψηφίου από τα αρμόδια όργανα της Ακαδημίας. Η κα Γιαμαρέλλου εξελέγη Καθηγήτρια Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών το
1997 και οργάνωσε τη νεοϊδρυθείσα Δ’ Παθολογική
Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και το συναφές
Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων, αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Είναι
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας από το 1996. Από το 2007 έως το 2017 διετέλεσε Εθνική Αντιπρόσωπος για τη Μικροβιακή Αντοχή στο ECDC στη Στοκχόλμη. Στο ΥΓΕΙΑ από το
2010 είναι Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής. Στο
ερευνητικό της έργο περιλαμβάνονται 1.397 εργασίες
και 479 ερευνητικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά του
εξωτερικού μετά από κρίση (h-factor 58) με >13000
βιβλιογραφικές αναφορές, όπως και συγγραφή κεφαλαίων σε 54 βιβλία. Το 2014, κατά τη διεξαγωγή του
19ου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής
Παθολογίας, τιμήθηκε με το 19ο Ιπποκράτειο Βραβείο
το οποίο απονέμεται σε διακεκριμένους Παθολόγους
ή συναφών ειδικοτήτων ιατρούς, διεθνούς εμβέλειας.
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α πρώτα θετικά δείγματα της αλλαγής στρατηγικής, που επήλθε
με την πώληση της Ιασώ General
επέδειξε κατά το πρώτο εξάμηνο της
τρέχουσας χρήσης, η Ιασώ, βελτιώνοντας τόσο τη λειτουργική της κερδοφορία, όσο και τα επίπεδα καθαρού
δανεισμού.
Η μεταβίβαση της Ιασώ General
στην CVC Capital Partners ολοκληρώθηκε στο τέλος του α τριμήνου της
φετινής χρονιάς. Λόγω της παραπάνω αποενοποίησης, ο κύκλος εργασιών και τα EBITDA του ομίλου δεν είναι
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περσινά,
ενώ τα ενοποιημένα κέρδη έχουν επίσης επηρεαστεί θετικά από το λογιστικό όφελος της πώλησης, αυξανόμενα
κατά 93,43%.
Η πώληση της Ιασώ General επέφερε, όμως, μείωση του δανεισμού, η
οποία σε συνδυασμό με την τροποποίηση όρων των υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων, που πέτυχε η
διοίκηση του ομίλου, ενίσχυσαν σημαντικά τον ισολογισμό του.
Όπως προκύπτει από τις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου, ο όμιλος προέβη σε αποπληρωμή δανεισμού ύψους 23,48 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα ο συνολικός δανεισμός του να διαμορφώνεται την
30η Ιουνίου σε 105,07 εκατ. ευρώ, με
τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται
σε 7,55 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός, δηλαδή, διαμορφώθηκε στα
97,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε περίπου 3,4 φορές τα EBITDA, ενώ ένα
χρόνο πριν ανερχόταν στα 149 εκατ.
ευρώ.
Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο μητρικής, σημειώθηκε αύξηση του κύκλου
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Ιασώ Αποδίδει καρπούς
η έμφαση στο core business
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Πώς η πώληση
της Ιασώ General
και η έμφαση στις
υπηρεσίες μαιευτικής
και γυναικολογίας
βελτίωσαν τα
αποτελέσματα
εργασιών μετά από rebate και clawback κατά 8,51% ( 37,68 εκατ. ευρώ
πωλήσεις) με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 12,63 εκατ. ευρώ.
Η Ιασώ διεύρυνε σε μια δύσκολη
περίοδο το μερίδιο αγοράς της, ενισχύοντας το δίκτυο των συνεργαζόμενων ιατρών και εδραιώνοντας τη
θέση της ως ο leader του κλάδου των
μαιευτηρίων. Η ενίσχυση του τζίρου
ήρθε μάλιστα, χωρίς να πληγούν τα
υψηλά περιθώρια κέρδους με τα οποία δουλεύει. Το περιθώριο EBITDA
υποχώρησε στο 33,5% από 35,59%
κυρίως, όμως, λόγω έκτακτων εξόδων ,που επιβάρυναν τα κόστη και
σχετίζονται με την πώληση της Ιασώ
General.
Ο καθαρός δανεισμός της μητρικής

μειώθηκε στα 31,3 εκατ. ευρώ από
54,2 εκατ. ευρώ στις 30/6/2017, με τα
EBITDA A εξαμήνου στα 12,6 εκατ. ευρώ από 12,36 εκατ. ευρώ πέρσι. Η
Ιασώ, δηλαδή, εμφανίζει, σε εταιρικό
επίπεδο, μακράν τη καλύτερη σχέση
καθαρού δανεισμού προς EBITDA
στον κλάδο της, εξέλιξη που την καθιστά τον πλέον αξιόπιστο σύμμαχο τραπεζών και ενδιαφερόμενων επενδυ-

τών για την εξυγίανση του υπο-τομέα
μαιευτικών κλινικών.
Οι πιέσεις των τραπεζών να εκκαθαρίσουν τα επιχειρηματικά δάνεια
και ο τρόπος που επιλέγουν ή υποχρεώνονται να το κάνουν είναι πιθανόν να επιταχύνουν ορισμένες εξελίξεις στον κλάδο, τις οποίες θέλει να
αξιοποιήσει η Ιασώ για να ενισχύσει
έτι περαιτέρω τη θέση της.

Η παραπάνω βελτίωση αλλάζει και
τη συνολική επιχειρησιακή αξία της
εισηγμένης ( enterprise value) η οποία προσεγγίζει σε ενοποιημένο επίπεδο τα 200 εκατ. ευρώ. Η σχέση
Enterprise value προς EBITDA διαμορφώνεται σε 7,1 φορές, αισθητά
χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία
πωλείται το Υγεία και διαπραγματεύεται η Ιατρικό Αθηνών.

ICAP Σε τροχιά ανάκαμψης η αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας

Α

νοδικά κινήθηκαν τα συνολικά έσοδα των
επιχειρήσεων παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα το 2018 σε σχέση με
το 2017, καθώς κατέγραψαν αύξηση 1,5%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της ICAP.Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, Senior
Consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP
Group, ο οποίος επιμελήθηκε της συγκεκριμένης
μελέτης, η συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (βάσει αξίας), εκτιμάται ότι παρουσίασε αύξηση της τάξης του 1,5% το 2018 σε σχέση με
το 2017. Ειδικότερα κατά κατηγορία, οριακή αύξηση της τάξης του 1% εμφανίζουν τα συνολικά έσοδα των κλινικών (γενικές, ειδικές, νευροψυχιατρικές κ.α.), ενώ οριακή αύξηση της τάξης του 1,5%
καταγράφουν τα έσοδα των μαιευτικών - γυναικολογικών κλινικών. Ο κ. Παλαιολόγος εκτιμά ακόμη η αγορά των διαγνωστικών κέντρων, κέντρων
αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων, θα κυμανθεί
σε ελαφρά υψηλότερα επίπεδα, εμφανίζοντας άνοδο της τάξης του 3% την περίοδο 2018/17, ενώ
ελαφρά άνοδο της τάξης του 4% εκτιμάται ότι καταγράφουν τα έσοδα για την υποκατηγορία των
νευροψυχιατρικών κλινικών την ίδια περίοδο.
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ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ των ιδιωτικών κλινικών παρουσίασε σωρευτική μείωση την τελευταία 5ετία σε ποσοστό 22,2%
(μείωση 3,8% το 2016 σε σχέση με το 2015. Τα συνολικά έσοδα των
ιδιωτικών κλινικών του δείγματος μετά τη σημαντική μείωση
(25,8%) που κατέγραψαν το 2013 (πρώτο έτος εφαρμογής του
clawback και rebate), τα επόμενα
έτη παρουσιάζουν μικρές ετήσιες
μεταβολές (οριακή μείωση 0,2% το
2016/15). Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των γενικών κλινικών παρέμεινε ζημιογόνο για 5η συνεχή
χρονιά (και το 2016), ωστόσο οι
ζημίες συρρικνώθηκαν σημαντικά
(μείωση 68,4% το 2016 σε σχέση με
το 2015).
Αναφορικά με τις μαιευτικές –
γυναικολογικές κλινικές, το σύνολο του ενεργητικού κατέγραψε
σωρευτική μείωση 11,2% την τελευταία 5ετία, ενώ μετά από μείωση που καταγράφουν τα συνολικά έσοδα το 2013 (15,6%), την επόμενη 3ετία παρουσιάστηκε αύξηση η οποία ανήλθε σε 5,3% το
2016/15. Σχετικά με το καθαρό αποτέλεσμα, αυτό κατέστη κερδο-

Τι δείχνουν
οι ισολογισμοί
ιδιωτικών
κλινικών και
διαγνωστικών
κέντρων

φόρο (για πρώτη φορά) το 2016 ύστερα από τέσσερα (4) ζημιογόνα
έτη (2012-2015).
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα διαγνωστικά κέντρα – κέντρα αιμοκάθαρσης & λοιπά κέντρα, το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε σωρευτική μείωση 13,8% την 5ετία 2012-2016 γεγονός που οφείλεται
κυρίως στη μείωση των απαιτήσεων. Τα συνολικά έσοδα των 33
εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 4,3% το 2016 σε σχέση με
το 2015, ενώ αναφορικά με το τελικό αποτέλεσμα σημαντική αύξηση (52,2%) κατέγραψαν τα κέρδη (προ φόρου) την περίοδο 2016/15
ως αποτέλεσμα της αύξησης του λειτουργικού αποτελέσματος.
Από δείγμα 72 εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών
σημαντική αύξηση παρουσίασε το μέσο ετήσιο περιθώριο μικτού
κέρδους τη διετία 2015-2016. Επίσης, σε θετικά επίπεδα κυμάνθηκε το μέσο περιθώριο κέρδους EBITDA το 2016 ύστερα από δύο
έτη (2014-2015) με αρνητικό πρόσημο. Από τις 12 εταιρείες του
δείγματος των μαιευτικών - γυναικολογικών κλινικών, μείωση παρουσίασε τόσο το μέσο ετήσιο περιθώριο μικτού κέρδους το 2016
σε σχέση με το 2015, όσο και το μέσο περιθώριο κέρδους EBITDA.
Τέλος, από τις 59 εταιρείες του δείγματος των διαγνωστικών κέντρων - κέντρων αιμοκάθαρσης & λοιπών κέντρων, το μέσο ετήσιο
περιθώριο μικτού κέρδους δεν μεταβλήθηκε σημαντικά την περίοδο 2014-2016, ενώ το μέσο περιθώριο κέρδους EBITDA αυξήθηκε περισσότερο το 2016.
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Νέο σύστηµα ασφάλιση

Συνέχεια από τη σελίδα 15

στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας από την πρώτη
πρότασή της στον κλάδο και δύο δεκαετίες από το
πρώτο σύστηµα υγείας στην ελληνική αγορά, που
επίσης έφερε τη σφραγίδα της, προχωρεί στη διάθεση ενός νέου, ριζοσπαστικού για την ελληνική
αγορά µοντέλου ασφάλισης της υγείας.
Το καινοτόµο σύστηµα υγείας «bewell», που
παρουσίασε και διαθέτει στην αγορά η εταιρεία,
µετά από µια διετία µελέτης δεδοµένων, προηγµένων διεθνών πρακτικών και τάσεων, λειτουργικής προετοιµασίας και σχεδιασµού, εξατοµικεύει απόλυτα την ασφάλιση υγείας. Το νέο σύστηµα παρέχει απεριόριστη ευελιξία ασφαλιστικών επιλογών, αναδεικνύει ως καθοριστική τη
συµβολή του ασφαλιζοµένου στη σύνθεση του
συµβολαίου και δηµιουργεί νέα δεδοµένα για την
ολιστική διαχείριση της υγείας, που υπερβαίνει
την ασφαλιστική κάλυψη.
Το «bewell» αποτελεί µια συνισταµένη πρόταση, που βασίζεται σε τρεις πυλώνες για πληρέστερη ασφάλιση υγείας και καλύτερη ποιότητα
ζωής, οι οποίοι είναι:
• Η εξατοµικευµένη ασφάλιση µέσω πλήθους
συνδυαστικών επιλογών (εκατοντάδων), που
προσαρµόζονται στις πραγµατικές οικονοµικές
ανάγκες και δυνατότητες σύµφωνα µε τις επιλογές του ασφαλιζοµένου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται µια πλήρως ελεγχόµενη διαχείριση και ο περιορισµός του κόστους. Ταυτόχρονα, παρέχονται
εκπτώσεις σε υπηρεσίες και ασφαλιστικές καλύψεις, ενώ περιορίζεται η συµµετοχή του πελάτη
στις δαπάνες.
• Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες µέσω
υποδοµών και συνεργασιών, που εξασφαλίζουν
υψηλού επιπέδου ιατρικές, διαγνωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες και υποστηρίζονται µε ολοκληρωµένη αντιµετώπιση περιστατικού.
• Η δυνατότητα επιλογής και διαµόρφωσης ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, βασισµένου στη
συγκροτηµένη πρόληψη: τη σωστή διατροφή, τη
σωµατική άσκηση, την υγιεινή και την ανάπτυξη

Περισσότεροι από 800 συνεργάτες της εταιρείας παρακολούθησαν την παρουσίαση του “bewell”.

Το λογότυπο του νέου συστήµατος Υγείας “bewell”.

γνώσεων για την υγεία και ευζωία.

Απεριόριστο εύρος επιλογών
Το πάζλ για τη σύνθεση µιας ποιοτικής ασφάλισης υγείας µε το Σύστηµα «bewell» περιλαµβάνει
έξι τοµείς επιλογών: ιατρούς και διαγνωστικές
εξετάσεις, επείγοντα περιστατικά, επιδόµατα υ-

γείας, νοσηλεία λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος,
νοσηλεία µόνο µετά από ατύχηµα και φάρµακα. Ο
εντυπωσιακά µεγάλος αριθµός δυνητικών συνδυασµών και οι νέες καλύψεις που προτείνονται,
παρέχουν µοναδικές δυνατότητες προσαρµογής
της ατοµικής ασφάλισης, ακόµη και σε συµβόλαια για περισσότερα µέλη (οικογένειας ή οµά-

Ο κ.Τάσος Ηλιακόπουλος,
παρουσιάζει το σύστηµα

δας ατόµων). Ειδικότερα, οι παρεχόµενες εκπτώσεις σε οικογενειακή ασφάλιση, καθώς και οι
εκπτώσεις οι σχετικές µε τον τρόπο πληρωµής
και τους συνδυασµούς καλύψεων, υπογραµµίζουν τη µοναδικότητα-διαφορετικότητα κάθε
συµβολαίου. Κέντρο αναφοράς των έξι τοµέων
εφαρµογής του Συστήµατος «bewell» της

Γιάννης Καντώρος Η ασφάλιση υγείας βρίσκ

Σ

Στιγµιότυπο από το συνέδριο του Economist

την ασφάλιση υγείας εστίασε
εν τω µεταξύ, ο κ. Γιάννης Καντώρος κατά την τοποθέτησή
του στο συνέδριο του Economist µε
θέµα «The artificially intelligent
healthcare sector».
Η εφαρµογή της τεχνητής νοηµοσύνης έρχεται να δηµιουργήσει
ένα νέο, δυναµικό περιβάλλον για
τη διαχείριση της υγείας σε κάθε
επίπεδο και προφανώς, τόνισε ο κ.
Καντώρος σηµειώνοντας ότι οι
σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες µπορούν να παρατείνουν
ποιοτικά τη ζωή, αναπροσδιορίζο-

ντας πλέον τους όρους προσέγγισης και αντιµετώπισης των ζητηµάτων υγείας και για την ασφαλιστική αγορά.
Ο Γιάννης Καντώρος επεσήµανε
ότι, παράλληλα µε τη συνεχή αύξηση του προσδόκιµου της ζωής,
εξελίσσεται αυξητικά το κόστος
της υγείας. «Το δηµόσιο σύστηµα
ασφάλισης, κατά κοινή παραδοχή
από την ερµηνεία των στοιχείων
-όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά παντού- δεν µπορεί να ανταποκριθεί
σε αυτή την αύξηση αναγκών και
κόστους, µε αποτέλεσµα να ανα-

δεικνύεται σε µονόδροµο η συµπληρωµατικότητα µε την ιδιωτική ασφάλιση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα µας, η συνολική
δαπάνη για την υγεία από το 2009
(23,2 δισ. ευρώ) έως το 2016 (14,7
δισ.) µειώθηκε κατά 36,6%, ενώ η
ιδιωτική δαπάνη, που φθάνει στο
34,3% της συνολικής δαπάνης,
βρίσκεται πάνω από το διπλάσιο
σε σύγκριση µε τον µέσο όρο των
χωρών της Ε.Ε. Ταυτόχρονα, η τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση
φέρνει στην πρώτη γραµµή της
πραγµατικότητας τέσσερεις µεγά-

λες προκλήσ
κές εταιρείες
χαρακτηρίζο
σης προτερα
στικών εταιρ
• την κερδοφ
τους στον κ
υγείας, που
στις σηµεριν
ψης ασφαλισ
στους της ασ
και συνεργασ
πηρεσιών,
• δεύτερον,
κρισης των ε
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Τράπεζας Πειραιώς Συμφωνία με την Ergo Ασφαλιστική

Σε συμφωνία με την Ergo Ασφαλιστική προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, για την επέκταση της υφιστάμενης συνεργασίας
τους σε προϊόντα γενικών ασφαλειών μέχρι το 2030.Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η υπογραφείσα συμφωνία
απηχεί και ενισχύει την άριστη συνεργασία των δύο πλευρών στον τομέα των τραπεζοασφαλειών στην Ελλάδα

ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τράπεζες
Γιατί πιάνουν
καλές τιμές
τα κόκκινα
δάνεια
Toυ ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΙΟΥ

Σ

ε πλεονέκτημα έχει αναδειχθεί για τις εγχώριες τράπεζες η καθυστέρηση στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων με μη εξυπηρετούμενα
δάνεια καθώς ξεκίνησαν σε μια περίοδο, που οι
προσδοκώμενες αποδόσεις σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές υποχωρούν, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αποτελεί, αυτή τη στιγμή, το πιο ελκυστικό
NEXTDEAL #412 # 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

προορισμό για τα funds.
Τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Στα
δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, που αποτελεί υποκατηγορία με κοινά χαρακτηριστικά, το πρώτο
χαρτοφυλάκιο πωλήθηκε με τίμημα που αντιστοιχούσε στο 2,4% επί του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου, ενώ στην τελευταία πώληση
το τίμημα έφθασε στο 6%.
Συμπωματικά, αμφότερα τα χαρτοφυλάκια α-

►Οι λόγοι για τους οποίους
«ψηλώνουν» τα τιμήματα
για χαρτοφυλάκια
δανείων, με ή χωρίς
εξασφαλίσεις
►Τα πλεονεκτήματα και η
ταυτότητα των «πιονέρων»
νήκαν στην Eurobank. Το πρώτο ( project
Eclipse) μεταβιβάστηκε τον Νοέμβριο 2017, με
την τράπεζα να εισπράττει 35 εκατ. ευρώ, έναντι
δανείων συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου ύψους 1,5 δις ευρώ. Για το δεύτερο ( Zenith) η
συμφωνία έκλεισε πρόσφατα και προβλέπει ότι
η τράπεζα θα εισπράξει περίπου 66 εκατ. ευρώ,
για τη μεταβίβαση δανείων συνολικού οφειλόΣυνέχεια στη σελ. 22

►Ο κίνδυνος να
υποχωρήσουν στη
συνέχεια τιμές και πώς
θα επιδιώξουν οι τράπεζες
να τον αποσοβήσουν
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Τράπεζες: Το σχέδιο για
Σ

Ελληνική βιομηχανία

Aύξηση 20,5% του τζίρου
ΜΕΓΆΛΗ αύξηση 20,5% σημείωσε ο τζίρος στην εγχώρια βιομηχανία
τον Αύγουστο, λόγω κυρίως της ανόδου κατά 20,6% στον τζίρο των
μεταποιητικών βιομηχανιών .Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ,
ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία παρουσίασε αύξηση 20,5% τον Αύγουστο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Αυγούστου 2017, έναντι αύξησης 6,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 με το 2016.Η εξέλιξη αυτή, προήλθε κυρίως
από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας, την αύξηση κατά 9,9% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων και την αύξηση κατά 20,6% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών. Στην άνοδο αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις στις πωλήσεις καπνού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, καθώς και βασικών μετάλλων.Παράλληλα, ο γενικός δείκτης
παρουσίασε μείωση 8,6% τον Αύγουστο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2018.

Τράπεζα Πειραιώς

Χρηματοδοτεί το εμπορευματικό
κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο
ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ του έργου για την για την ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο,ανέλαβε η Τράπεζα Πειραιώς,
στο πλαίσιο της στρατηγικής της για χρηματοδότηση έργων υποδομής
που στηρίζουν την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας.
Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, ύψους περίπου 200 εκατ.
ευρώ για τη δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου θα ξεκινήσει με
την κύρωση της σύμβασης. Πρόκειται για έργο διεθνούς εμβέλειας το
οποίο θα συμβάλει στην αύξηση των σιδηροδρομικώς μεταφερόμενων
εμπορευματικών φορτίων και στην ανάδειξη της χώρας ως βασικής
πύλης διακίνησης εμπορευμάτων στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
Επίσης θα δημιουργήσει σε βάθος δεκαετίας 3-5.000 νέες θέσεις
εργασίας.
Η χρηματοδότηση μιας επένδυσης τόσο μεγάλης εμβέλειας με έντονα
αναπτυξιακό χαρακτήρα και πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις
στην οικονομία, σηματοδοτεί τη στρατηγική δέσμευση της Τράπεζας
Πειραιώς να υποστηρίζει έμπρακτα την αναπτυξιακή προσπάθεια της
χώρας, τόνισε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου.
Το νέο Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου αναμένεται να λειτουργήσει το 2024 προσδίδοντας μεγάλη προστιθέμενη αξία στον τομέα των
συνδυασμένων μεταφορών.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει με ίδια συμμετοχή της εταιρείας
ΘΕΚ Α.Ε. και με δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είναι μέτοχος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ σε ποσοστό 65%.

τη χορήγηση κρατικής εγγύησης απευθείας στις τράπεζες, οι οποίες
ολοκληρώνουν τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων, με εξασφαλίσεις
επί ακινήτων, προσανατολίζεται το σχέδιο, που επεξεργάζεται η Blackrock, για
λογαριασμό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Εφόσον το σχέδιο λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τον ESM, τον SSM και
την DG Comp, οι τράπεζες θα έχουν την
ευχέρεια να ζητούν ενεργοποίηση του
μηχανισμού κρατικής εγγύησης, όταν ολοκληρώνουν τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου «κόκκινων» δανείων.
Θα πρέπει προηγουμένως να έχουν
λάβει την έγκριση του επόπτη και να έχει
επιλεγεί, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ο προτιμητέος επενδυτής, που θα
αποκτήσει το junior και το mezzanine ομόλογο με ή χωρίς ταυτόχρονη ανάληψη
της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. Η
κρατική εγγύηση, με βάση το σχέδιο, θα
χορηγείται επί του ομολόγου πρώτης εξασφάλισης (senior note).
Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι
προυποθέσεις μείωσης του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού της τράπεζας και έμμεσης ενίσχυσης της κεφαλαιακής της επάρκειας καθώς η τράπεζα
μπορεί να εκχωρήσει και το senior bond,
με τιμολόγηση που περιορίζει ή μηδενίζει τη ζημιά της.
Η βασική στόχευση του σχεδίου, που
επεξεργάζεται η Blackrock, δημοσιοποιήθηκε εσπευσμένα και υπό την πίεση των
ανησυχιών, που προκάλεσε το sell off
στους τραπεζικούς τίτλους.
Αφού ολοκληρωθεί η προεργασία, θα
απαιτηθούν εγκρίσεις από τον ESM καθώς είναι πιθανόν να ζητηθεί χρήση μέρους του κεφαλαιακού αποθέματος για
την έκδοση πιστοποιητικών εγγύησης και
τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp).
Το «πράσινο φως» πρέπει, επίσης, να

►Απευθείας στις τράπεζες
η χορήγηση εγγυήσεων.
Αναζητείται τρόπος για να
μην επιβαρυνθεί το χρέος.
►Απαιτείται σημαντική
προεργασία. «Πιλότος» η
τιτλοποίηση στεγαστικών
της Eurobank.
δώσει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός
(SSM) καθώς και η ΤτΕ, εφόσον δοθεί δυνατότητα χρήση του μηχανισμού να κάνουν και οι μη συστημικές τράπεζες.
Παρ ότι ο μηχανισμός κινείται στα …
χνάρια του ιταλικού μοντέλου, οι δυσκολίες έγκεινται στην «φόρμουλα» που θα
παρουσιαστεί, ώστε η μεν παροχή εγγυήσεων να μην αυξάνει το χρέος, η δε τιμολόγηση των εγγυήσεων να είναι τέτοια,
που να μην θεωρηθεί κρατική ενίσχυση
από πλευράς DG Comp.

Απαιτείται τεράστια προεργασία
από τράπεζες
Ακόμη και αν τα παραπάνω θέματα αντιμετωπιστούν επιτυχώς, οι τράπεζες
θα πρέπει να διενεργήσουν τεράστια
προεργασία, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε επιτυχείς τιτλοποιήσεις
στεγαστικών και επιχειρηματικών «κόκκινων» δανείων, κάνοντας χρήση και του
μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων.
Αρχικά, όσες περιέλαβαν τις τιτλοποιήσεις, ως δράση μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά την τριετία
2019-21, θα πρέπει το επόμενο διάστημα
να παρουσιάσουν στον SSM τα χαρτοφυλάκια, που προορίζονται προς τιτλοποίηση, αιτιολογώντας τους επιμέρους στόχους.
Με δεδομένο ότι ο SSM έχει γνώση

πλέον των διαφορών μεταξύ ελληνικών
και ιταλικών τραπεζών οι εγκρίσεις δεν
θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.
Εν συνεχεία, οι τράπεζες καλούνται να
συγκεντρώσουν και να παράσχουν πλήθος αναγκαίων στοιχείων, τόσο στους
underwriters της έκδοσης, όσο στον οίκο
που θα κάνει την αξιολόγηση. Πρόκειται
για χρονοβόρο και σύνθετη διαδικασία,
που θα πρέπει να τρέξει παράλληλα με
πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Οι δε μηχανισμοί των τραπεζών έχουν ως τώρα χα-

ΕΛΣΤΑΤ Στο 3,9% το οριστικό πρωτογεν
Σ
το 3,9% του ΑΕΠ ή 7,01 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το 2017, έναντι
αρχικής εκτίμησης για 4%,σύμφωνα με τη 2η κοινοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων από την
ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat στο πλαίσιο της διαδικασίας
υπερβολικού ελλείμματος. Ειδικότερα,βάση των
αναθεωρημένων στοιχείων που έστειλε η ΕΛΣΤΑΤ
στην ΕΕ το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδος ανήλθε το 2017 σε 180,218 δισ. ευρώ, από
176,48 δισ. ευρώ το 2016,ενώ το δημόσιο χρέος
ανήλθε το 2017 στα 317,41 δισ. ευρώ (176,1% του
ΑΕΠ), από 315,01 δισ. ευρώ (178,5% του ΑΕΠ) το
2016. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Γενικής

Κυβέρνησης για το έτος 2017, σύμφωνα με το ESA
2010, εκτιμάται στα 1,4 δισ. ευρώ (0,8% επί του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).
Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν
σε 85,22 δισ. ευρώ (52,62% του ΑΕΠ) από 86,3 δισ.
ευρώ (53,74% του ΑΕΠ) το 2016 και τα έσοδα ανήλθαν σε 86,6 δισ. ευρώ (48,09% του ΑΕΠ) έναντι
87,3 δισ. ευρώ (49,45% του ΑΕΠ) το 2016.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το συγκεκριμένο πρωτογενές πλεόνασμα είναι κατά ESA
2010, ενώ η μέτρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος με βάση το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής δεν υπολογίζεται από τη Στατιστική.

Καθώς, για το δεύτερο υ
ντιμετωπίζονται διαφορε
από ιδιωτικοποιήσεις πε
συναλλαγές για την ανακ
πεζών, καθώς και τα έσοδ
που συνδέονται με εισοδ
ντρικών τραπεζών της ευ
έρχονται από την κατοχή
μολόγων στα επενδυτικά
Την ίδια ώρα,σύμφω
Εurostat,στην Eυρωζών
λειμμα μειώθηκε στο 1%
ΕΠ το 2017, από 1,6% το
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α τις κρατικές εγγυήσεις

μηλές επιδόσεις στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από τα χαρτοφυλάκια των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

«Πιλότος» η τιτλοποίηση
στεγαστικών της Eurobank
Η μόνη τράπεζα που έχει ξεκινήσει, ήδη, σχετική προεργασία σε ανοικτή επικοινωνία με τον επόπτη, ώστε να αντιμετωπίσει σειρά ζητημάτων, είναι η
Eurobank, η οποία ετοιμάζεται για τιτλο-

ποίηση χαρτοφυλακίου, με κόκκινα στεγαστικά δάνεια, ύψους περίπου 2 δις ευρώ (εντός ισολογισμού απαίτηση) με έκδοση τριών ομολόγων.
Με δεδομένο ότι η τιτλοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιουνίου της επόμενης χρονιάς, δεν αποκλείεται να αποτελέσει και το πρώτο πεδίο ενεργοποίησης του μηχανισμού παροχής
κρατικής εγγύησης.
Ερωτώμενη σχετικά, πάντως, η διοίκηση της τράπεζας κατά τη διάρκεια της

τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο.
Ακόμη και αν η παραπάνω τιτλοποίηση
δεν κάνει χρήση του μηχανισμού κρατικής εγγύησης η δομή της αναμένεται να
αποτελέσει «πιλότο» για τις υπόλοιπες
συστημικές τράπεζες.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι
τραπεζίτες «το πραγματικά δύσκολο σκέλος είναι η… τεχνολογία της τιτλοποίησης, η κρατική εγγύηση αποτελεί απλώς
το …κερασάκι στην τούρτα».

νές πλεόνασμα του 2017

υπάρχουν στοιχεία που αετικά, όπως είναι τα έσοδα
εριουσιακών στοιχείων,
κεφαλαιοποίηση των τραδα από μεταφορές ποσών
δήματα των εθνικών κευρωζώνης, τα οποία προελληνικών κρατικών οτους χαρτοφυλάκια.
ωνα με τα στοιχεία της
νη το δημοσιονομικό έλτου μέσου κοινοτικού Αο 2016, ενώ στην ΕΕ το

δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε στο 1% του ΑΕΠ από 1,7% το 2016.Το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 86,8% του ΑΕΠ, από 89% το
2016, ενώ στην ΕΕ μειώθηκε στο 81,6% του ΑΕΠ
από 83,3% το 2016.
Συνολικά 13 από τις 28 οικονομίες της Ε.Ε. εμφανίζουν δημοσιονομικό πλεόνασμα. Οι υψηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στη Μάλτα (3,5% του
ΑΕΠ), η Κύπρος (1,8%), η Σουηδία (1,6%) και η Τσεχία (1,5%). Από κοντά ακολουθούν Λουξεμβούργο
(1,4%), Ολλανδία (1,2%), Βουλγαρία, Δανία (1,1%)
και Γερμανία (1%), δηλαδή οι συνήθεις ύποπτοι της
δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η Ισπανία και η Πορ-
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τογαλία εμφάνισαν τα υψηλότερα ελλείμματα (3,1% και -3% του ΑΕΠ αντίστοιχα), ενώ κοντά στο
όριο κινήθηκε και η Γαλλία (-2,7%). Η Ιταλία που
σήμερα βρίσκεται στο στόχαστρο λόγων των σχεδίων για το 2019 εμφάνισε το 2017 έλλειμμα 2,4%
του ΑΕΠ. Το 2017 , το υψηλότερο δημόσιο χρέος
στην ΕΕ κατέγραψε η Ελλάδα (176,1%) και ακολουθούν η Ιταλία (131,2%), η Πορτογαλία (124,8%),
το Βέλγιο (103,4%), η Γαλλία (98,5%) και η Ισπανία
(98,1%). Στον αντίποδα,το χαμηλότερο δημόσιο
χρέος στην ΕΕ κατέγραψε η Εσθονία (8,7%), το
Λουξεμβούργο (23%), η Βουλγαρία (25,6%), η Τσεχία (34,7%), η Ρουμανία (35%) και η Δανία (36%).

Εθνική Τράπεζα
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Στηρίζει τα ελληνικά προϊόντα
αγροδιατροφής
ΣΤΗΝ ΑΝΆΔΕΙΞΗ των ευκαιριών που υπάρχουν για τα ελληνικά
προϊόντα αγροδιατροφής , αλλά και τη συνεργασία και δικτύωση των
Ελλήνων παραγωγών με διακεκριμένους αγοραστές και φορείς του
εμπορίου, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στόχευε η ημερίδα της Εθνικής Τράπεζας Growth in Agri-food. Την Ημερίδα προλόγισε η γενική
διευθύντρια Λιανικής της Εθνικής Τράπεζας Νέλλη Τζάκου - Λαμπροπούλου, χαιρέτισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων
Βασίλης Κόκκαλης και ο αναπληρωτής Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Γεώργιος Μοσχόβης.Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αντάλλαξαν απόψεις για τις προσπάθειες που γίνονται από παραγωγούς και φορείς
στο εσωτερικό της χώρας για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ δόθηκε η ευκαιρία σε
καλεσμένους από το εξωτερικό να αναγνωρίσουν την Ελληνική δυναμική από την πλευρά τους σαν αγοραστές και να εξετάσουν την προοπτική των ελληνικών προϊόντων. Η ανάγκη εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών και επιστημονικής διαχείρισης της παραγωγής-διάθεσης προϊόντων και της προστασίας της πνευματικής τους ιδιοκτησίας ήταν ένα
από τα κύρια θέματα.
Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ελληνογερμανικού &
Ελληνοιταλικού επιμελητηρίου, αγοραστής του Βρετανικού πολυκαταστήματος Selfridges, εκπρόσωπος του διεθνή θεσμού βραβείων ποιότητας τροφίμων & ποτών Great Taste Awards που εκπροσωπεί και τα
διεθνή βραβεία World Cheese Awards που χορηγεί η Εθνική Τράπεζα,
αγοραστές από την Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και Η.Π.Α., εκπρόσωπος
του συστήματος καινοτομίας των αγροδιατροφικών προϊόντων του Ισραήλ, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, της Bayer Ελλάς & του
φορέα Enterprise Greece, της Διεύθυνσης προστασίας σημάτων του
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του περιοδικού Γαστρονόμος,
του φορέα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και της μπύρας Νήσος , του Greek
Gastronomy Guide και του Ideas lab.Η κα Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, στην έναρξη της ημερίδας, έδωσε το στίγμα της αναμφισβήτητης
δυναμικής των ελληνικών προϊόντων και τόνισε τη συνεισφορά της
Εθνικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου 2017-2018 προς τις
ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα την ενίσχυση
της ρευστότητας, τη στήριξη των εξαγωγικών τους προσπαθειών αλλά
και την προσφορά της μέσω δράσεων προστιθέμενης αξίας για τον ευρύτερο κλάδο. Πρόσθεσε ακόμη ότι η αγροτική οικονομία αντιμετωπίζει
σημαντικές προκλήσεις κυρίως λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης της τεχνολογίας, των υψηλά παρεχόμενων προτύπων των χωρών του ανταγωνισμού και του χαμηλότερου κόστους παραγωγής των προϊόντων
τους. Από την άλλη πλευρά ζούμε σε μια χώρα με εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες – μικροκλίματα καθώς και υψηλής διατροφικής αξίας και βιοποικιλότητας γεωργικά προϊόντα. Τα μηνύματα από την παγκόσμια ζήτηση ποιοτικών γεωργικών προϊόντων είναι επίσης θετικά
καθώς η ζήτηση στον τομέα υγιεινών τροφών συνεχώς αυξάνεται, υπογράμμισε η κ. Λαμπροπούλου.
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Τράπεζες Γιατί πιάνουν
καλές τιμές τα κόκκινα δάνεια
Συνέχεια από τη σελίδα 19

μενου κεφαλαίου ύψους 1,1 δις.
Αντίστοιχα, η Alpha Bank για το πρώτο
χαρτοφυλάκιο χωρίς εξασφαλίσεις πήρε
90 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 4,6%
του οφειλόμενου κεφαλαίου, ενώ τώρα
ετοιμάζεται να πωλήσει δεύτερο χαρτοφυλάκιο ( project Mercury), με τίμημα που
αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 6% με 9%
επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.
Ένα μέρος της παραπάνω αισθητής διαφοράς οφείλεται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των χαρτοφυλακίων. Το
project Eclipse περιλάμβανε δάνεια, με
μεγάλη μέση διάρκεια καθυστέρησης, τα
οποία είχαν «δουλευτεί» επί χρόνια μήπως και η τράπεζα ανακτήσει μέρος της
απαίτησης. Αντίθετα, το Zenith είχε «φρέσκα» κόκκινα δάνεια (180 χιλ. δάνεια, τα
οποία χορηγήθηκαν την περίοδο 2011 με
2015), τα οποία εμφανίζουν υψηλότερες
πιθανότητες ανάκτησης.
Πέραν, όμως, των επιμέρους διαφοροποιήσεων στη σύνθεση των χαρτοφυλακίων, ρόλο παίζει και η ένταση του ανταγωνισμού, μεταξύ των funds. Αυτή τη στιγμή,
στη δευτερογενή αγορά δραστηριοποιούνται οι περισσότεροι από τους μεγάλους
παίκτες. Κάποια, μάλιστα, από τα funds δεν
έχουν καταφέρει, μέχρι στιγμής, να αγοράσουν χαρτοφυλάκια, ενώ έχουν αναπτύξει και συντηρούν –υποτυπώδεις- μηχανισμούς στην Ελλάδα.
Από τους πέντε σχετικούς διαγωνισμούς, η B2Holding κέρδισε τους δύο (
Venus, Zenith) συνολικού οφειλόμενου
κεφαλαίου 2 δις ευρώ, η Intrum έναν (
Eclipse) αυτόνομα και άλλον έναν μαζί με
τη Carval ( Earth) αθροιστικού ανεξόφλητου κεφαλαίου 3,5 δις. Τέλος η APS κέρδισε έναν διαγωνισμό ( Arctos).
Οι «πιονέροι» έχουν σειρά πλεονεκτημάτων. Αφενός αποκτούν «μαγιά» για να
στήσουν μηχανισμό και να διεκδικήσουν
εν συνεχεία κρίσιμη μάζα. Αφετέρου θα
δουν νωρίτερα από τους ανταγωνιστές
τους τα χαρακτηριστικά της υποκατηγορίας δανείων, στην οποία ειδικεύονται, προσαρμόζοντας τη μετέπειτα στρατηγική
τους.

Με το δεξί άνοιξαν οι πωλήσεις
δανείων με εξασφαλίσεις
Αρκετά ικανοποιητικές είναι, μέχρι
στιγμής, και οι αποτιμήσεις, που εξασφαλίζουν οι τράπεζες για χαρτοφυλάκια μη
εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις. Οι σχετικές πωλήσεις ξεκίνησαν φέτος και ήδη έχει ολοκληρωθεί ένας διαγωνισμός ( project
Amoeba), ενώ στην τελική του ευθεία έχει
εισέλθει το project Jupiter.
Η Πειραιώς θα εισπράξει από τη Bain

Τράπεζα Πειραιώς

e-branch στο Ηράκλειο Κρήτης

432 εκατ. ευρώ για να της μεταβιβάσει,
βάσει της συμφωνίας που υπέγραψαν οι
δύο πλευρές, χαρτοφυλάκιο εντός ισολογισμού απαίτησης ύψους 1,45 δις ευρώ (
project Amoeba). Δηλαδή, το τίμημα άγγιξε το 30% επί του οφειλόμενου κεφαλαίου.
Σε αντίστοιχα επίπεδα ( 25% με 30%) αναμένεται να φθάσει και η τιμολόγηση για
το project Jupiter της Alpha Bank. «Φαβορί» να αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής είναι σύμφωνα με την αγορά η Apollo.

Ο κίνδυνος να μειωθεί
ο ανταγωνισμός
Ο κίνδυνος για τις εγχώριες τράπεζες,
είναι να επέλθει κόπωση του ανταγωνισμού μεταξύ των funds, ιδιαίτερα στην υποκατηγορία των δανείων με εξασφαλίσεις.
Με δεδομένο ότι τα funds διαθέτουν υποτυπώδεις μηχανισμούς διαχείρισης
στην Ελλάδα, όταν αποκτούν χαρτοφυλάκια θέλουν χρόνο, αφενός για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μεταφοράς των
φακέλων, αφετέρου για να στήσουν την
ομάδα που θα διαμορφώσει τη στρατηγική
και θα ασκεί ή θα επιβλέπει τη διαχείριση.
Προς το παρόν, τέτοιο μηχανισμό διαθέτει μόνο η doBank, καθώς έχει αναλάβει,
για λογαριασμό των τεσσάρων τραπεζών,
τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η Bain, που
κέρδισε το project Amoeba, δεν διεκδίκησε με αξιώσεις το επόμενο ομοειδές χαρτοφυλάκιο και το ίδιο είναι πολύ πιθανόν
να συμβεί και με τον πλειοδότη του project
Jupiter.

Άμυνα το άνοιγμα της «βεντάλιας»
Για να αποσοβήσουν τον παραπάνω κίνδυνο οι τράπεζες σκοπεύουν να ανοίξουν
τη «βεντάλια» των πωλητηρίων. Για παράδειγμα, το επόμενο χαρτοφυλάκιο, που
θα βγάλει προς πώληση η Πειραιώς, θα
περιέχει μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά
δάνεια. Κατηγορία που ενδιαφέρει, τόσο
τους παίκτες που δραστηριοποιούνται
στην δευτερογενή αγορά ενυπόθηκων δανείων, όσο και τρίτους.
Επιπρόσθετα, για το 2019 προγραμματίζονται πωλήσεις χαρτοφυλακίων, με ξενοδοχειακά «κόκκινα» δάνεια, με την
προσδοκία ότι θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον private equity funds που δεν εμφανίζονται, ως τώρα, στη διεκδίκηση δανείων.
Τέλος, με τις τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων και την ανάθεση διαχείρισης
σε τρίτους οι τράπεζες θα επιδιώξουν να
κεντρίσουν το ενδιαφέρον μεγάλων παικτών, όπως η Blackstone και η Cerberus,
που δεν έχουν προς το παρόν παρουσία
στην εγχώρια αγορά δανείων.

TO ΠΈΜΠΤΟ αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα (ebranch) εγκαινιάστηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστο Μεγάλου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Εγκαινιάζοντας το κατάστημα ο κ. Μεγάλου τόνισε πως το δίκτυο των e – branch που επεκτείνεται σταδιακά σε όλη τη χώρα,
σχεδιάστηκε και λειτουργεί με γνώμονα τον πελάτη και τις ανάγκες του. Και σε αυτές τις ανάγκες η Τράπεζά μας σταθερά πρωτοπόρος και ανοιχτή στην καινοτομία, ανταποκρίνεται αξιοποιώντας
τις πλέον σύγχρονες διεθνώς καινοτομίες και τεχνολογικές εφαρμογές. Με τη δημιουργία του καταστήματος αυτού σηματοδοτούμε
για μια ακόμα φορά την σημασία που έχει για την τράπεζά μας η
όλο και πληρέστερη υποστήριξη του οικονομικού επιχειρηματικού
και κοινωνικού γίγνεσθαι στην Κρήτη όπου οι αναπτυξιακές δυνατότητες σε όλους τους τομείς είναι τεράστιες και η δημιουργικότητα των ανθρώπων της στηρίζει με τον καλύτερο τρόπο τις μοναδικές προοπτικές της. Εξάλλου αυτός είναι ο ρόλος και η πρόκληση
που έχουμε θέσει στον εαυτό μας όλοι οι άνθρωποι της Τράπεζας
Πειραιώς. Να είμαστε πρωταγωνιστές στην προσπάθεια για την
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στηρίζοντας όλες τις παραγωγικές και δημιουργικές της δυνάμεις όπως οφείλει να κάνει η
πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα,τόνισε ο κ.Μεγάλου.Σύμφωνα με την
Τράπεζα, το e-branch δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις
και ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, να πραγματοποιούν τις συναλλαγές
τους με ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια κατά το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας του. Το νέο κατάστημα θα δώσει λύσεις στους επιχειρηματίες του νομού, καθώς το διευρυμένο ωράριο, καθημερινά μέχρι τις 21.00 & το Σάββατο εξυπηρετεί την δυναμική τουριστική αγορά της περιοχής.
Όλοι οι πελάτες θα μπορούν να απευθυνθούν στο διαθέσιμο
προσωπικό για οποιαδήποτε απορία, να ενημερωθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να εκπαιδευτούν στη χρήση των μηχανημάτων & ψηφιακών υπηρεσιών της Τράπεζας, καθώς και να
βοηθηθούν σε κάθε τους συναλλαγή.
Με την ευκαιρία της έναρξης λειτουργίας του e-branch Ηρακλείου, η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
για την εγκατάσταση έξυπνων διαδραστικών συστημάτων στο
χώρο του εν λόγω καταστήματος. Στο e-branch του Ηρακλείου
εγκαταστάθηκε το διαδραστικό σύστημα “Navigation Map” το οποίο επιτρέπει στους πελάτες και επισκέπτες να ανακαλύψουν
τις υπηρεσίες που παρέχονται καθοδηγώντας τους στα αντίστοιχα σημεία εξυπηρέτησης. Ταυτόχρονα, «έξυπνες» προθήκες με
ενημερωτικά έντυπα που αφορούν τα προϊόντα της Τράπεζας,
προβάλλουν αυτόματα ένα σχετικό ενημερωτικό βίντεο κάθε φορά που ο επισκέπτης επιλέγει ένα από τα έντυπα. Σημειώνεται
ότι με μεγάλη αποτελεσματικότητα λειτουργούν ήδη τα τέσσερα
πλήρως αυτοματοποιημένα καταστήματα του δικτύου e-branch
της Τράπεζας Πειραιώς στην Αττική και συγκεκριμένα στο Χαλάνδρι, στους Αμπελόκηπους, στο εκπτωτικό χωριό
McArthurGlen και στη Γλυφάδα, έχοντας μέχρι στιγμής επιτύχει
να αναβαθμίσουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών, προσφέροντας μια «Σύγχρο
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ης υγείας υγείας bewell

Ο κ.Γιάννης Καντώρος
στο βήμα

INTERAMERICAN αποτελεί η γνωστή Γραμμή Υγείας 1010 της εταιρείας.

Tο κόστος νοσηλείας
Η πραγματικότητα για το κόστος νοσηλείας
στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία αποζημιώσεων
της Ιnteramerican, καταδεικνύει ότι το 99,9% των

περιπτώσεων αποζημίωσης νοσηλείας είναι κάτω από 100.000 ευρώ ανά περίπτωση. Αυτό το
σχεδόν απόλυτο ποσοστό αντιστοιχεί στο 95,5%
των ποσών που η εταιρεία καταβάλλει σε αποζημιώσεις υγείας. Με το νέο Σύστημα Ασφάλισης
Υγείας, η Interamerican προσεγγίζει ακόμη πιο
ουσιαστικά τη ζητούμενη ισορροπία κόστους-ο-

φέλους για τον πελάτη, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και για την ασφαλιστική δραστηριότητά
της στον κλάδο υγείας.
‘Έχουμε τη βεβαιότητα ότι πραγματοποιούμε
ένα μεγάλο βήμα αναπροσδιορισμού της προσέγγισής μας στην πιο απαιτητική και κρίσιμη
περιοχή ασφάλισης για την ποιότητα ζωής και την

κοινωνία, όπως είναι η υγεία, τόνισε ο κ. Γιάννης
Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της
Interamerican.
Με το νέο Σύστημα Ασφάλισης Υγείας, ξεπερνάμε πλήθος προβλημάτων που προκύπτουν από τα στερεότυπα προϊόντα ασφάλισης και δημιουργούμε ένα νέο, ευρύτατο ασφαλιστικό περιβάλλον, προσιτό, σαφές και αντικειμενικά ανταποδοτικό για κάθε πελάτη, σφαιρικής φροντίδας
και προστασίας για την υγεία του. Παράλληλα, ανοίγουμε ένα πέρασμα σε νέες αγορές πελατών,
που έως σήμερα αντιμετώπιζαν ιδιαίτερες δυσκολίες και αποκλεισμούς στην ασφάλιση υγείας, από το κόστος μέχρι την επάρκεια και ποιότητα των υπηρεσιών, ενώ βάζουμε τη λογική της
πρόληψης δραστικά μέσα στο πακέτο,σημειώνει
ο κ. Καντώρος.
Από την πλευρά του ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής Ζωής και Υγείας, επισημαίνει ότι
το νέο Σύστημα «bewell» έρχεται ως εξέλιξη σε
άλλο, υψηλότερο επίπεδο του επί εικοσαετία εδραιωμένου MEDISYSTEM, που επίσης είχε αλλάξει την αγορά ασφάλισης της υγείας και μάς
έδωσε την ευκαιρία να κτίσουμε εξαιρετική εμπειρία, τεχνογνωσία και να δημιουργήσουμε
υποδομές, που πλέον θα τροφοδοτούν την εφαρμογή του νέου Συστήματος.
Είμαστε υπερήφανοι για το «bewell» και οι
προσδοκίες μας για τη δημιουργία και απόδοση
μεγαλύτερης αξίας στον πελάτη είναι υψηλές
,πρόσθεσε ο κ. Βελιώτης.
Εξάλλου, ο Τάσος Ηλιακόπουλος, γενικός διευθυντής Πωλήσεων & Μarketing της εταιρείας,
υπογραμμίζει τη διάσταση της υπεύθυνης και αποφασιστικής συμμετοχής του ασφαλιζομένου
στον σχεδιασμό της ατομικής ή οικογενειακής
ασφάλισης υγείας, παρατηρώντας ότι αναδεικνύεται, επίσης, η σημασία του συμβουλευτικού ρόλου που καλείται να εκπληρώσει σε αυτή τη διαδικασία ο συνεργάτης ασφαλιστικός σύμβουλος
της INTERAMERICAN, αναβαθμίζοντας την αξία
της διαμεσολάβησης και την επαγγελματική οντότητά του.

κεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις

σεις για τις ασφαλιστις» τόνισε ο ομιλητής,
οντας ως θέματα άμεαιότητας των ασφαλιρειών:
φορία και βιωσιμότητά
λάδο ασφάλισης της
δεν διασφαλίζονται
νές συνθήκες κάλυστικών αναγκών, κόσφάλισης, διαχείρισης
σιών με παρόχους υ-

το θέμα της ανταπόεταιρειών της ασφαλι-

στικής αγοράς στα νέα, πιο απαιτητικά πλαίσια της κανονιστικής
συμμόρφωσης, με προσαρμογή
τους στις αυξανόμενες και σύνθετες υποχρεώσεις ευθυγράμμισης,
όπως είναι π.χ. η διαχείριση των
προσωπικών δεδομένων και στην
υγεία,
• τρίτον, η ετοιμότητα των εταιρειών να ακολουθήσουν ταχείς ρυθμούς μετασχηματισμού, προσαρμοζόμενες στις τεχνολογικές εξελίξεις και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δημιουργούνται
• και ακόμη, όπως σε όλο το φά-

NEXTDEAL #412 # 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

σμα των ασφαλιστικών εργασιών
έτσι και στην υγεία, τη μεγάλη
πρόκληση της αναγκαιότητας για
αναζήτηση πιο αποτελεσματικού
τρόπου συνεργασίας των εταιρειών με τους πελάτες τους, οι οποίοι
γίνονται σταδιακά πολίτες ενός
ψηφιακού κόσμου, διαμορφώνοντας και για την υγεία τους σχετικές συνήθειες χρήσης της τεχνολογίας.
Ο διευθύνων σύμβουλος της
Ιnteramerican παρατήρησε πως
«είναι φυσικό οι εταιρείες που δεν
παρακολουθούν αυτές τις μεγάλες

αλλαγές, να κινδυνεύουν να αντικατασταθούν από άλλους παίκτες,
οι οποίοι κατανοούν καλύτερα αυτή την τάση των καταναλωτών και
μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικότερα αντίστοιχες υπηρεσίες». Υπογράμμισε πως μεμονωμένες λύσεις δεν δίνουν απαντήσεις σε αυτό το νέο περιβάλλον και
χρειάζεται να οδηγηθούμε για την
ασφάλιση και φροντίδα της υγείας
σε ένα σύγχρονο, συνδυαστικό
μοντέλο, «ακολουθώντας το παράδειγμα επιτυχημένων συνεργασιών δημοσίου και ιδιωτικού το-

μέα άλλων χωρών, χωρίς ιδεολογικό πρόσημο».
Ο Γιάννης Καντώρος παρατήρησε, ακόμη, ότι ο ορισμός ασφάλισης της υγείας σήμερα έχει αλλάξει και δεν είναι αρκετό να περιορίζεται στην οικονομική συναλλαγή «εισπράττω ασφάλιστρα - πληρώνω αποζημιώσεις». Σύμφωνα
με τον επικεφαλής της
Ιnteramerican, είναι ορατή η ανάγκη διεύρυνσης της έννοιας προς
μια σχέση συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ εταιρείας - πελάτη
με τη δημιουργία οικοσυστήματος

που θα περιλαμβάνει παροχές, υποστήριξη πρόληψης και υπηρεσίες προς την κατεύθυνση της ολιστικής διαχείρισης της υγείας.
«Αυτή η προσέγγιση θα δώσει
περισσότερη αξία στον πελάτη και
θα συμβάλει στην εξοικονόμηση
πόρων» τόνισε, συμπληρώνοντας
πως χρειαζόμαστε ένα έξυπνο σύστημα, στο οποίο θα αξιοποιούνται
οι τεχνολογικές δυνατότητες, που
θα εστιάζει στην πρόληψη και θα
αγκαλιάζει με πολλούς τρόπους
την καθημερινότητα του ασφαλισμένου.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μάνος Καστρινάκης Γενικός Διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος του πολυιατρείου City Doctors

City Doctors Αμεση εξυπηρέτηση και
προνομιακά τιμολόγια για τις ασφαλιστικές

Τ

α πλεονεκτήματα της λειτουργίας
του City Doctors και τα οφέλη για
τον ασθενή περιγράφει σε συνέντευξη του στο NextDeal ο διευθυντής
του Πολυϊατρείου στη Δάφνη κ.Μάνος
Καστρινάκης. Η άριστη στελέχωση
του “City Doctors” με έμπειρους και
καταξιωμένους ιατρούς, η άμεση και
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των εξεταζόμενων ασθενών, όσο και η αδιαμφισβήτητη ακρίβεια και εγκυρότητα
των διαγνωστικών ,εργαστηριακών
και απεικονιστικών, μας έχουν καθιερώσει στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας τονίζει ο κ. Καστρινάκης.
Κύριε Καστρινάκη, έχουν περάσει 11 μήνες
από τα εγκαίνια του Πολυϊατρείου “City
Doctors”, όπου είχαμε τη χαρά να είμαστε
καλεσμένοι και μας εντυπωσίασαν οι
εγκαταστάσεις, η αισθητική και η εύκολη
πρόσβαση στο χώρο. Σε αυτό το διάστημα,
ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου στις
υπηρεσίες που παρέχει το “City Doctors”;

– Είναι γεγονός ότι η έναρξη λειτουργείας του Πολυϊατρείου μας συνέπεσε σε μία δύσκολη συγκυρία για
τη χώρα, όμως, τόσο λόγω της άριστης στελέχωσης του “City Doctors” με
έμπειρους και καταξιωμένους ιατρούς, η άμεση και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των εξεταζόμενων ασθενών, όσο και η αδιαμφισβήτητη
ακρίβεια και εγκυρότητα των διαγνωστικών ,εργαστηριακών και απεικονιστικών, εξετάσεων που τελούνται στο
“City Doctors”, μας έχουν καθιερώσει
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας,
νότιας και κεντρικής. Εξυπηρετεί βέβαια και η εύκολη πρόσβαση λόγω
της γειτνίασης με το σταθμό Μετρό της
Δάφνης.

Διαθέτετε, βλέπουμε και ασθενοφόρο εδώ
στο πολυϊατρείου σας.

– Ναι, το ασθενοφόρο μας είναι
πλήρως εφοδιασμένο με τον πλέον
σύγχρονο εξοπλισμό και στελεχωμένο με έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Να προσθέσω
ότι, εκτός από τη δυνατότητα χρήσης
ασθενοφόρου, παρέχουμε ιατρικές
και νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ' οίκον (αιμοληψίες, ιατρικές επισκέψεις
κ.α.), καθώς και κατ' οίκον απεικονιστικές εξετάσεις, υπερήχων και
triplex σώματος σε προσιτές τιμές.
Έχουμε πληροφορηθεί ότι εδώ, στο
πολυϊατρείο “City Doctors” έχετε
εξειδικευθεί σε προ-αθλητικούς και προασφαλιστικούς ελέγχους με ιδιαίτερη
επιτυχία.

– Με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα,
θα έλεγα. Όσον αφορά τους προ-αθλητικούς ελέγχους, διαθέτουμε προσωπικό κι εξοπλισμό και εξαίρετους
συνεργάτες για επιτόπου εξετάσεις
(αίματος,καρδιολογικές,ορθοπαιδικές
κ.α.), στις εγκαταστάσεις των αθλητικών συλλόγων. Σχετικά με τους προασφαλιστικούς ελέγχους, οι εταιρείες
που μας έχουν έως σήμερα τιμήσει με
τη συνεργασία τους έχουν ,εννοείται,
άμεση εξυπηρέτηση και προνομιακή
τιμολογιακή αντιμετώπιση. Σαφώς και
επιθυμούμε και στοχεύουμε στη διεύρυνση του δικτύου των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών , διότι
πέραν των προαναφερομένων, το

πολυϊατρείο είναι ευρωπαϊκών και αμερικανικών προδιαγραφών.
Ποια είναι η κατάσταση και η αντιμετώπιση
όσον αφορά τους ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΥ;

– To “City Doctors” εξυπηρετεί όλες
τις περιπτώσεις ασθενών με συνταγογραφημένα παραπεμπτικά ΕΟΠΥΥ, για
τις διαγνωστικές εξετάσεις (εργαστηριακές και απεικονιστικές) που τελούνται στο Πολυϊατρείο μας.
Επίσης , όσον αφορά τους ανασφάλιστους και ιδιώτες ασθενείς, υπάρχει
ένας ιδιαίτερα προσιτός τιμοκατάλογος, αφενός μεν για ιατρικές επισκέψεις και λοιπές ιατρικές πράξεις, αφετέρου δε για ειδικά, προνομιακά πα-

κέτα διαγνωστικών εξετάσεων.
Το πολυϊατρείου “City Doctors” διαθέτει,
βλέπουμε και παιδιατρικό τμήμα.

– Το παιδιατρικό τμήμα του “City
Doctors” στελεχώνεται, πράγματι, από
εξαίρετους παιδιάτρους. Επιπροσθέτως, διαθέτουμε έμπειρους παιδο- ωτορινολαρυγγολόγους και παιδο-ορθοπεδικούς. Επιδιώκουμε διαρκώς
να προστίθενται όλο και περισσότερες
παροχές, αποσκοπώντας στην πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασθενών
που μας επισκέπτονται.
Ο δαίμων του τυπογραφείου «μπέρδεψε» το
City Doctors με τη City Clinic.Ζητάμε
συγνώμη για την αναστάτωση και
αναδημοσιεύουμε τη σελίδα με το σωστό
τίτλο.
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| Έρευνα

ΈΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ALCO ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΎΣ ΚΑΙ ΠΟΛΊΤΕΣ ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΗ ΔΙΆΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ

Η λειτουργία του ΕΣΥ εγκυμονεί
κινδύνους για τους ασθενείς
Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Τ

ην επιδείνωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας αποκαλύπτει πανελλαδική έρευνα που διενήργησε η εταιρία Alco σε γιατρούς και πολίτες για λογαριασμό
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Η έρευνα που αποτυπώνει με σαφήνεια την
εικόνα και τις αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας και του ιατρικού κλάδου, σε σχέση με σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη Δημόσια υγεία, παρουσιάστηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας Alco Κώστα Παναγόπουλο
στα γραφεία του ΙΣΑ, παρουσία του προέδρου Γ.
Πατούλη, του ταμία Φ. Πατσουράκου και του
γενικού γραμματέα Α. Βασιλείου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας επιδεινώθηκαν
σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί
να καλύψει τις δαπάνες για την υγεία του.
Επίσης έξι στους δέκα γιατρούς θεωρεί ότι ο
τρόπος που λειτουργεί σήμερα το ΕΣΥ θέτει σε
κίνδυνο την υγεία των ασθενών, ενώ το 60% εκτιμά αρνητικά την πολιτική στο χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια.

Κινδυνεύουν ασθενείς
Η συντριπτική πλειοψηφία των ιατρών εκτιμά
ότι οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί,
ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους
πολίτες έχουν χειροτερέψει σημαντικά απέχοντας κατά πολύ από εκείνες της Ευρώπης με
αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι ασθενείς. Ως
συνέπεια αυτής της κατάστασης, τέσσερις στους
δέκα ιδιώτες γιατρούς δυσκολεύονται να συντηρήσουν το ιατρείο τους, ενώ το 45% συνολικά έχει σκεφτεί να φύγει στο εξωτερικό.
Την πλάτη στο νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας γυρίζουν τόσο οι πολίτες όσο
και οι γιατροί. Το νέο σύστημα είναι άγνωστο στα
2/3 των πολιτών, ενώ μόνο το 16% έχει σκοπό
να εγγραφεί στον οικογενειακό γιατρό. Επίσης
επτά στους δέκα ιδιώτες γιατρούς δήλωσαν ότι
δεν θα συνεργάζονταν με το νέο σύστημα.
Σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της έρευνας
ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης τόνισε
τα εξής:
«Η έρευνα που ανέθεσε ο ΙΣΑ στην εταιρία
Alco αποδεικνύει την κατάρρευση του Δημόσιου συστήματος υγείας τα τελευταία δύο χρόνια
εξαιτίας των αποτυχημένων και επικίνδυνων
πολιτικών που ακολουθήθηκαν. Η εικόνα που
αποκαλύπτεται –εικόνα ντροπής για την ελληνική κοινωνία- αποδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης που έχει οδηγήσει σε απόγνωση τόσο τους ασθενείς που δεν μπορούν να
καλύψουν τις δαπάνες για την υγεία τους όσο
και τους γιατρούς που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν ακόμα και στα στοιχειώδη έξοδα των ιατρείων τους. Η δε περίφημη μεταρρύθμιση της
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Αν χρειαστεί, πιστεύετε ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας θα καλύψει
ικανοποιητικά τις ανάγκες σας χωρίς να χρειαστεί να πληρώσετε;
%

γνωρίζει για το νέο σύστημα.
• Η εκτίμηση των περισσότερων (47% έναντι
17%) είναι ότι το υποχρεωτικό παραπεμπτικό
από τον οικογενειακό ιατρό δυσκολεύει την
πρόσβαση σε ιατρούς ειδικότητας.

Οι απαντήσεις των γιατρών

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί μία
ακόμα παταγώδη αποτυχία που απορρύθμισε
περαιτέρω το σύστημα. Όπως αποδεικνύεται, η
σημερινή κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για
τους ασθενείς και τη Δημόσια υγεία».
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος
της Alco Κώστας Παναγόπουλος επεσήμανε τα
εξής:
«Σύμφωνα με τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας για την υγεία, που ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών ανέθεσε στην Alco, η κοινωνία, που χρησιμοποιεί έντονα το Δημόσιο σύστημα Υγείας, εκτιμά ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε επιδείνωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών και βεβαίως αναζητά την αντιστροφή
της τάσης αυτής και τη βελτίωση τους. Ενώ ο ιατρικός κόσμος ανησυχεί έντονα για τη λειτουργία της Δημόσιας Υγείας, εκτιμά ότι οι συνθήκες
εργασίας του έχουν επιδεινωθεί, όπως και οι
παρεχόμενες στους πολίτες υπηρεσίες υγείας,
οι οποίες απέχουν πολύ από εκείνες της Ευρώπης, τόσο ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν
ακόμα και κίνδυνοι για τους ασθενείς».

Τα ευρήματα της έρευνας
Η έρευνα διεξάχθηκε το χρονικό διάστημα 24
-28 Σεπτεμβρίου 2018 σε αντιπροσωπευτικό
δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 25 ετών και άνω
από όλη την Ελλάδα, καθώς και σε 400 γιατρούς, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι απαντήσεις του κοινού
• 3 στους 4 Έλληνες κάνουν κάθε χρόνο χρήση

Κύριο εύρημα της έρευνας, είναι η έντονη
ανησυχία του ιατρικού κόσμου, τόσο για τη λειτουργία της Δημόσιας Υγείας, όσο και για τη δική του θέση, σε επίπεδο συνθηκών, αμοιβών
και δυνατότητας να παρέχουν την ποιότητα υπηρεσιών που θα ήθελαν στους πολίτες.
Ειδικότερα:
• Το 60% των γιατρών εκτιμά ως αρνητικά και
πολύ αρνητικά την πολιτική στο χώρο της υγείας
τα τελευταία χρόνια ενώ το 24% θετικά.
• Το 46% εκτιμά ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες
υγείας τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επιδεινωθεί και το 13% θεωρεί ότι βελτιώθηκαν.
• Το 48% θεωρεί ότι ευθύνονται οι λανθασμένες
πολιτικές για την επιδείνωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας ενώ το 34% η οικονομική κρίση.
• Το 63% των γιατρών εκτιμά ότι ο τρόπος που
λειτουργεί σήμερα το ΕΣΥ μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τον ασθετων υπηρεσιών υγείας.
νή, ενώ το 25% θεωρεί ότι
• Μόνο 1 στους 3 μπορεί να
δεν υφίσταται κίνδυνος για
καλύψει τις δαπάνες για
τους ασθενείς.
την υγεία του. Το 49% δυ• Το 64% των γιατρών του
σκολεύεται να καλύψει οιΔημόσιου τομέα θεωρεί ότι
Η συντριπτική
κονομικά τις δαπάνες που
οι συνθήκες εργασίας, στα
πλειοψηφία των
είναι απαραίτητες για την
Δημόσια νοσοκομεία έιατρών εκτιμά
χουν επιδεινωθεί, το 31%
υγεία του.
ότι οι συνθήκες
ότι είναι στάσιμες και το 4%
• Το 41% θεωρεί ότι οι παότι βελτιώθηκαν
εργασίας έχουν
ρεχόμενες υπηρεσίες υ• Το 75% θεωρεί ότι οι αμοιγείας έχουν επιδεινωθεί τα
επιδεινωθεί,ενώ οι
βές των γιατρών στα Δημότελευταία χρόνια, το 36%
υπηρεσίες υγείας
σια νοσοκομεία επιδεινώότι είναι στάσιμες και το
στους
πολίτες
θηκαν και το 23% ότι είναι
14% εκτιμά ότι βελτιώθηέχουν
χειροτερέψει
στάσιμες.
καν.
• Το 39% δυσκολεύεται να
• 1 στους 2 δυσκολεύεται
σημαντικά
συντηρήσει το ιατρείο του.
να καλύψει τις δαπάνες υ• Το 53% έχει σκεφθεί να
γείας (κυρίως άτομα άνω
φύγει στο εξωτερικό.
των 65 ετών) και 4 τους 10
Πρωτοβάθμιο
Σύστημα
Υγείας
τη δαπάνη για φάρμακα.
•
Το
64%
των
ιατρών
του
ιδιωτικού τομέα αξιολο• Το 50% δυσπιστεί σε σχέση με το Δημόσιο σύγεί
αρνητικά
το
νέο
Πρωτοβάθμιο
Σύστημα Υγείστημα υγείας εκτιμώντας ότι για να καλύψει τις
ας
και
το
18%
θετικά.
ανάγκες θα πρέπει να πληρώσει (συμμετοχές,
• Το 57% θεωρεί ότι το νέο σύστημα θα οδηγήσει
εξετάσεις κ.τ.λ.).
σε επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ενώ το 19% βελτίωση.
Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
• Το 86% δεν έχει κάνει εγγραφή στον οικογενει- • Το 80% θεωρεί ότι το νέο σύστημα δεν προσφέρει αξιοπρεπείς αμοιβές και σωστές επαγγελμαακό γιατρό που θα τον παρακολουθεί.
• Το 66% των πολιτών δεν έχει ενημερωθεί για το τικές συνθήκες για τους γιατρούς, ενώ το 8% θεωρεί ότι προσφέρει.
νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
• Μόνο το 16% έχει σκοπό να εγγραφεί στον οι- • Το 72% των γιατρών του ιδιωτικού τομέα δεν θα
συνεργαζόταν με το νέο σύστημα, ενώ το 16% θα
κογενειακό γιατρό. Το 47% θα παραμείνει στο
συνεργαζόταν.
γιατρό που τον παρακολουθεί, ενώ το 37% δεν
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Head of Communications στη Eurolife ERB ο Νίκος Κακολύρης
H EUROLIFE ERB επενδύει περαιτέρω στο στελεχιακό της δυναμικό, ορίζοντας τον Νίκο Κακολύρη ως Head of Communications και μέλος του συμβουλίου διοίκησης. Από τη
συγκεκριμένη θέση, ο Νίκος Κακολύρης θα έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής της Eurolife ERB, με στόχους την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη προβολή της εταιρείας και την περαιτέρω ενδυνάμωση της εικόνας
της, με γνώμονα την καινοτομία και την εξωστρέφεια.Ο Νίκος Κακολύρης, διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις μεγάλων εταιρειών του χώρου της επικοινωνίας και της διαφήμισης και είναι κάτοχος πτυχίου Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.Τον κ. Ν. Κακολύρη καλωσόρισε στο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας, o πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eurolife ERB,
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου.

Eurolife ERB Nέα εποχή
στην εξυπηρέτηση πελατών
Νίκος Γιαννακάκης, Chief
Technology Officer Eurolife
ERB Insurance Group –
Σωτήρης Ματσιούλας,
Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής Εργασιών &
Εξυπηρέτησης Eurolife ERB
Insurance Group – Αντώνης
Βοναπάρτης, Project
Coordinator Eurolife
Experience Center - Γιάννης
Κώστογλου, Διευθυντής
Πληροφορικής Eurolife ERB
Insurance Group
(Καθιστοί - αριστερά προς
δεξιά) Γιώργος Βούλγαρης,
Account Executive
Salesforce – Δημήτρης
Αβραμίδης, Development
Manager Eurolife ERB Richard McGuinness,
Regional Senior Vice
President Salesforce –
Βασίλης Καλογιάννης,
Customer Experience
Manager Eurolife ERB Γιάννης Βασιλάτος, Digital
Transformation Officer
Eurolife ERB

Τ

ην κορυφαία εταιρεία Salesforce επέλεξε
ως στρατηγικό συνεργάτη για την ανάπτυξη και υλοποίηση του πλέον καινοτόμου
συστήματος CRM στην ασφαλιστική αγορά, η
Eurolife ERB.
Όπως τονίζεται η επιλογή της Salesforce
βασίστηκε στην πολυετή και αποδεδειγμένη
διεθνή εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία, μέσα
από την υλοποίηση σημαντικών έργων που αφορούν σε πολυεθνικούς ομίλους του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού κλάδου και
όχι μόνον.
Με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας
συνεργασίας ανάμεσα σε Eurolife ERB και
Salesforce, ο κ. Νίκος Γιαννακάκης, Chief
Technology & Growth Officer της Eurolife ERB
δήλωσε μεταξύ άλλων ότι μέσα από τη συνεργασία μας με την Salesforce, πρωτοπορούμε
φέρνοντας στην αγορά της Ελλάδας την κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας CRM.
Στόχος μας είναι να διαθέτουμε τα πιο πρωτοποριακά συστήματα, τα οποία θα μας επιτρέπουν να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για
κάθε πελάτη ξεχωριστά, αλλά και συνολικά μια
σχέση εμπιστοσύνης που θα διατηρήσει και θα

αυξήσει την πελατειακή μας βάση, τόνισε ο κ.
Γιαννακάκης.
Από την πλευρά του ο κ..Richard McGuiness,
Regional Senior Vice President της Salesforce
τόνισε μεταξύ άλλων ότι η cloud-based CRM
πλατφόρμα της Salesforce επιτρέπει στο σύνολο των ανθρώπων της Eurolife ERB, απ΄ όπου
κι βρίσκονται και μέσω οποιασδήποτε συσκευής να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που χρειάζονται, καθώς και άμεση πληροφόρηση για το
πώς βλέπει, αντιλαμβάνεται και αξιολογεί ο
πελάτης αυτές τις υπηρεσίες, που είναι φυσικά
και το πιο σημαντικό.
Το νέο CRM σύστημα συνάδει με την πελατοκεντρική επιχειρηματική στρατηγική της
Eurolife ERB και δίνει έμφαση στη διαχείριση
όλων των πελατών, σαν να είναι ο μόνος πελάτης. Έτσι, η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να
αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τους και να δίνει
λύσεις, εντοπίζοντας ευκαιρίες μέσα από την
ανάλυση και διαχείριση όλων των πληροφοριών και δεδομένων.
Ειδικότερα, οι λύσεις που ήδη αναπτύσσει η
Salesforce είναι ιδιαίτερα καινοτόμες και έχουν υιοθετήσει την omni–channel φιλοσοφία,

εντάσσοντας όλα τα κανάλια επαφής και επικοινωνίας της Eurolife ERB με τον ασφαλισμένο, αλλά και με τους συνεργάτες και εργαζόμενους της εταιρείας.
Το σύνολο του έργου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2019 και στην πλήρη
του ανάπτυξη του θα προσφέρει:
Αναβαθμισμένη οργάνωση της πληροφορίας μέσω προηγμένης τεχνολογίας ανάλυσης δεδομένων, για ακόμα καλύτερη και σε
βάθος κατανόηση των αναγκών και των προτιμήσεων των πελατών και την παροχή θετικής
και εξατομικευμένης εμπειρίας εξυπηρέτησης,
με τη χρήση Artificial Intelligence
Αμεσότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία μέσα από πολλά και διαφορετικά
σημεία επαφής
Περαιτέρω αυτοματοποίηση των καθημερινών εργασιών
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
εργασιών που απαιτούν εμπλοκή επιμέρους διευθύνσεων/ τμημάτων
Κοινή χρήση δεδομένων σε πραγματικό
χρόνο, απ’ όλα τα μέλη της ομάδας, από οποιοδήποτε σημείο ή συσκευή

1

2
3
4
5

Ο κ. Παύλος Κασκαρέλης

Υδρόγειος Ασφαλιστική

Υψηλές οικονομικές
επιδόσεις
ΜΕ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κινείται η Υδρόγειος Ασφαλιστική, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, με ταυτόχρονα υψηλές οικονομικές επιδόσεις που πιστοποιούν τη δυναμικότητα και ισχυρή θέση της εταιρείας.
Συγκεκριμένα, κατά το εννεάμηνο του 2018, το
σύνολο των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της εταιρείας ανήλθε σε €57,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,2% από την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή, η οποία είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, προέρχεται ισόποσα τόσο από τον κλάδο οχημάτων όσο
και τους λοιπούς - εκτός οχημάτων- κλάδους γενικών ασφαλίσεων της εταιρείας.
Κατά το ίδιο διάστημα, η Υδρόγειος Ασφαλιστική
κατέβαλε €27,1 εκατ. σε αποζημιώσεις, ποσό αυξημένο κατά 42% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο,
παραμένοντας εστιασμένη στη φιλοσοφία της για
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς ασφαλισμένους και ζημιωθέντες.
Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας καθώς και οι
δείκτες οικονομικής ευρωστίας και φερεγγυότητας
παρουσιάζονται επίσης ενισχυμένα. Κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2018, οι συνολικές επενδύσεις της ανήλθαν σε €173,6 εκατ. ενώ τα ίδια κεφάλαιά της
διαμορφώθηκαν στα €59,9 εκατ., παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 1% και 2,7%, αντίστοιχα, από την
31.12.2017.
Κατά την ίδια περίοδο, ο Δείκτης Φερεγγυότητας
(SCR Ratio) της Υδρογείου Ασφαλιστικής παρουσιάζεται ενισχυμένος στο 155,8%, από 141,8% στις
31.12.2017, με αποτέλεσμα η εταιρεία να υπερκαλύπτει κατά €22,3 εκατ. (56 μονάδες) το όριο των
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας. Σημειώνεται ότι ο δείκτης έχει επιτευχθεί χωρίς τη χρήση
μεταβατικών μέτρων.
«Συνεχίζουμε να ισχυροποιούμε την οικονομική
μας θέση και να εστιάζουμε στη υγιή ανάπτυξη των
εργασιών μας, έχοντας ως βασικά σημεία αναφοράς
μας τη διαρκή ενίσχυση του ανθρώπινου δικτύου
μας και την υψηλή ικανοποίηση των ασφαλισμένων
μας» ανέφερε σχετικά ο Παύλος Κασκαρέλης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.
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Ο κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου

MATRIX Δυναμική
και διαρκής εξέλιξη

Ω

ς η «Εταιρία της Χρονιάς σε Επίπεδο Ανάπτυξης Εργασιών - Growth Company of the
Year 2018»,προκρίθηκε η Matrix Insurance
& Reinsurance Brokers, ενώ ο CEO του ομίλου
Δημήτρης Τσεσμετζόγλου κατέκτησε τον τίτλο
«Gamechanger of the Year 2018», στο πλαίσιο
της ετήσιας ψηφοφορίας που διεξάγει ο διεθνής
εκδοτικός κολοσσός ΑCQ5 και στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από 168.000 μέλη της
παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας.
Ο θεσμός των ACQ5 Global Awards που ξεκίνησε το 2006, έχει στόχο την επιβράβευση της

επιχειρηματικής επιτυχίας, της καινοτομίας και
της επαγγελματικής διάκρισης, μέσα από έναν
ανεξάρτητο μηχανισμό ανάδειξης των πάνω από
35.000 υποψηφιοτήτων που διασφαλίζει ότι η
επιλογή των κορυφαίων γίνεται μέσα από την ίδια την αγορά.
Ο όμιλος Matrix Insurance & Reinsurance
Brokers, o μοναδικός μεσίτης ασφαλίσεων και
αντασφαλίσεων με έδρα την Αθήνα που από το
2012 είναι Broker at Lloyd’s, αποτελεί σήμερα
έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους και δυναμικούς οίκους διαμεσολάβησης στην διεθνή

ασφαλιστική/αντασφαλιστική αγορά.
Με πολυετή και αδιάλλειπτη αναπτυξιακή πορεία, σημαντική κερδοφορία, συνεχή επέκταση
των δραστηριοτήτων, τόσο γεωγραφικά όσο και
σε επίπεδο παρεχόμενων εργασιών και διαρκή
προσανατολισμό στην δημιουργία καινοτόμων
λύσεων, ο όμιλος Matrix έχει στο ενεργητικό του
σημαντικές διακρίσεις για τις υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες του.
«Gamechanger of the Year 2018», αναδείχθηκε στα ACQ5 Global Awards ο επικεφαλής του
ομίλου Matrix Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, ένας
έμπειρος επαγγελματίας με όραμα και αφοσίωση
στην δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που
παρέχουν την καλύτερη δυνατή απάντηση στις
πολύπλοκες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές
ανάγκες της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της εμπορικής ναυτιλίας και του σύγχρονου επιχειρείν.
Σήμερα, με την καθοδήγηση του Δ. Τσεσμετζόγλου όπως επισημαίνεται, ο όμιλος Matrix αποτελεί έναν μοντέρνο οργανισμό με γραφεία στην
Αθήνα, στο Λονδίνο, στην Λευκωσία, στην Κωνσταντινούπολη στο Γιοχάνεσμπουργκ και στο
Λουγκάνο, συνεργάτες σε 22 χώρες και ισχυρή
δικτύωση με ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς
που παράγουν καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης
κινδύνων και διασφάλισης της κεφαλαιακής επάρκειας και της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών οργανισμών.
Σύμφωνα με την κ.Κωνσταντίνα Καπετανάκη,
Deputy CEO του oμίλου η αναπτυξιακή πορεία
του ομίλου ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία
κατά την τελευταία δεκαετία και έχουμε επιτύχει,
εκτός από το πελατολόγιό μας, να διευρύνουμε
σημαντικά και το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουμε, πάντα με εξαιρετικό service και μεγάλη
ταχύτητα ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών μας.Αυτή η δυναμική και διαρκής εξέλιξή
μας, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο φιλόδοξο
όραμα του CEO Δημήτρη Τσεσμετζόγλου, που σε
συνδυασμό με τη συνεχή επένδυση του Ομίλου σε
ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, αποτελεί
την βασική κινητήριο δύναμη, αλλά και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της MATRIX,υπογραμμίζει η κ. Κωνσταντίνα Καπετανάκη.

Prime Insurance Προγράμματα ασφάλισης για αλλοδαπούς
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ασφάλισης ετήσιας διάρκειας παρέχει η Prime Insurance στους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα μας. Πρόκειται για
το Clinic Basic, το οποίο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση ή/και ανανέωση της άδειας παραμονής στη χώρα
μας. Όπως ανακοίνωσε η εταιρία με εγκύκλιο προς τους συνεργάτες, από 1/10/2018 το προϊόν αυτό, πέρα από την ποιότητα των παρεχόμενων καλύψεων, θα συνοδεύεται και από τα πλέον ανταγωνιστικά τιμολόγια της αγοράς.

ERGO

Δύο νέα στελέχη
ΠΙΣΤΉ στην αρχή
της για τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής απέναντι
στον πελάτη, η
ERGO ενισχύει την
υποστήριξη του θεσμού της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μέσω της
Ο κ. Αλέξανδρος Δόξας
ενδυνάμωσης του
Τομέα Εμπορικών
Λειτουργιών της
εταιρείας με δύο
ακόμη στελέχη της
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Συγκεκριμένα, στο
έμψυχο δυναμικό
του τομέα εντάχθηκαν πρόσφατα ο κ.
Αλέξανδρος Δόξας
με την ιδιότητα του
Ο κ. Χρήστος Αθανασάκης
υπεύθυνου συντονισμού Εργασιών
Ανάπτυξης Πωλήσεων και ο κ. Χρήστος Αθανασάκης, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Επιθεωρητή Ανάπτυξης Πωλήσεων Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών.
Ο κ. Δόξας έχει επιτυχημένη δωδεκαετή
προϋπηρεσία στην ERGO Γερμανίας, στους
τομείς των πωλήσεων, του management
και της εκπαίδευσης καθώς και δεκαετή εμπειρία σε εταιρείες στην Ελλάδα, εστιάζοντας στον τομέα των πωλήσεων.
Ο κ. Αθανασάκης τα τελευταία 13 χρόνια
ως στέλεχος της ελληνικής ασφαλιστικής
αγοράς είχε μία επιτυχημένη επαγγελματική
πορεία στην υποστήριξη και ανάπτυξη δικτύων συνεργατών.
Ο διευθυντής τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO κ. Στάθης Τσαούσης καλωσορίζοντας τα δύο στελέχη στην οικογένεια
της ERGO τους εύχεται καλή επιτυχία στο
έργο τους και εκφράζει την πεποίθηση ότι
και οι δύο θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη
δυναμική και αναπτυξιακή πορεία των συνεργατών και της εταιρείας.
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Η ιδιωτική ασφάλιση κατοχυρώνει τον σύγχρονο άνθρωπο από πολλούς κινδύνους και έχει πολλά να προσφέρει στην κοινωνία
και την οικονομία, τονίζει στο NextDeal o έγκριτος δημοσιογράφος κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα πρόεδρος του
Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων

Σελ. 34-35

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Κύπρου&
ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Δύο δικαστικές
αποφάσειςβόμβα κατά
της Εφόρου
Ασφαλίσεων
της Κύπρου
Η Κ. Βικτώρια Νάταρ

Δ

υο δικαστικές αποφάσεις σε βάρος της Εφόρου Ασφαλίσεων
της Κύπρου αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς στη Μεγαλόνησο ενώ
παράλληλα σχολιάζετε έντονα και στον τύπο.
Ειδικότερα η απόφαση αφορά στην δικαίωση ασφαλιστικού
πράκτορα ο οποίος έκανε αίτηση εγγραφής στο Μητρώο και η έφορος απέρριψε την αίτηση αυτή με την αιτιολογία ότι δεν προσκόμισε

έγγραφα για τις τυχόν όφειλες τους σε άλλες ασφαλιστικές. Επίσης
μια δεύτερη απόφαση του δικαστηρίου δικαιώνει άλλο ασφαλιστικό πράκτορα ο οποίος εμφανίζεται να οφείλει χρήματα στο πλαίσιο
των μεταξύ τους σχέσεων στην Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου
Η Έφορος Ασφαλίσεων, Βικτώρια Νάταρ «έχασε» και τις δυο υποθέσεις, και όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του κυπριακού
τυπου (24h.com.cy) «το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε ουσιαστικά

τέλος στις συνεχόμενες έκνομες ενέργειες και άδικες αποφάσεις
της κας Νάταρ η οποία ως Έφορος Ασφαλίσεων τα τελευταία 15
χρόνια στερούσε κατά το δοκούν τις άδειες ασφαλιστών (ασφαλιστικών πρακτόρων / διαμεσολαβητών / συμβούλων)».
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η κα. Νατάρ δέχεται και πολλές
Συνέχεια στις σελίδες 30-32

EuroLife Κύπρου

CNP Cyprialife

Yδρόγειος Ασφαλιστική Κύπρου

Universal Life

Μηνύματα δύναμης
εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας

Υποψήφιο για βραβείο
το Cypria Critical Advantage

Στα γραφεία της ο γενικός
διευθυντής του ΣΑΕΚ

Χορηγός της κυπριακής αποστολή
στον «F1 in Schools 2018»

Σελ. 33

Σελ. 33

Σελ. 33

Σελ. 33
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Θέμα |

Κύπρου&

Δύο δικαστικές αποφάσεις - βόμβα κατά τ
βολές για την μη αποφασιστική στάση της
στην υπόθεση της ασφαλιστικής εταιρείας
Olympic της οποίας ανακάλεσε με μεγάλη
καθυστέρηση, την άδεια λειτουργίας.

Η πρώτη απόφαση
Εφεσίβλητων/Καθ΄ ων η Αίτηση,
Θεοφάνης Ανδρέου, μαζί με την Θέα Ανδρέου (κα) και την Στέφανη Ανδρέου (κα), για τον
Εφεσείοντα.
Λουίζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου (κα), Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκ μέρους του
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για τους
Εφεσίβλητους.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Π. ΠΑΝΑΓΗ, Δ.:- Με την έφεση προσβάλλεται η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
με την οποία απέρριψε τις συνεδικαζόμενες
προσφυγές υπ΄ αρ. 90/2011 και 91/2011. Με
την πρώτη, ο εφεσείων προσέβαλε την απόφαση της Εφόρου Ασφαλίσεων («η Έφορος»), και γενικότερα των εφεσιβλήτων, να
μην προωθήσουν την αίτηση του ημερομηνίας 7.9.2010 για εγγραφή στο Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων, εκτός εάν προσκόμιζε
βεβαίωση από συγκεκριμένες ασφαλιστικές
εταιρείες, με τις οποίες είχε συνεργαστεί
προηγουμένως, ότι δεν οφείλει σε αυτές οποιαδήποτε ποσά. Με τη δεύτερη, επιδιωκόταν η έκδοση δήλωσης και/ή απόφασης ότι οι
εφεσίβλητοι παρέλειψαν οφειλόμενη νόμιμη
ενέργεια, κατά παράβαση του άρθρου 178(2)
του περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του
2002 (Ν.35(Ι)/2002) όπως τροποποιήθηκε (στο
εξής «ο Νόμος»), επειδή δεν εξέδωσαν απόφαση επί της αίτησης του εφεσείοντα μέσα
στην προθεσμία των τριών μηνών από την
υποβολή της.
Ο αδελφός μας Δικαστής που επιλήφθηκε
των προσφυγών, απορρίπτοντας την προσφυγή υπ' αρ. 90/2011, θεώρησε ότι η επιστολή ημερομηνίας 25.11.2010, με την οποία
κοινοποιήθηκε στον εφεσείοντα η απόφαση
της Εφόρου για την προσκόμιση των ως άνω
στοιχείων, δεν περιλαμβάνει εκτελεστή διοικητική πράξη αλλά πρόκειται για προκαταρκτική πληροφοριακή πράξη, όπως φαίνεται
από τη φρασεολογία «Πληροφορήστε ότι η εν
λόγω αίτηση σας δεν μπορεί να τύχει περαιτέρω προώθησης στο παρόν στάδιο αφού
είναι ελλιπής». Είχε δε δικαίωμα η Έφορος,
δυνάμει του άρθρου 175 του Νόμου, να απαιτήσει την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων
που κρίνει αναγκαία για την εξέταση αίτησης,
όπως και έκρινε στην προκειμένη περίπτωση. Απορρίπτοντας και την προσφυγή υπ' αρ.
91/2011 το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι
ενόψει του άρθρου 175 του Νόμου, η προθεσμία των 3 μηνών «πρέπει να αρχίζει από την
ημερομηνία που θα προσκομιστούν, στην Έφορο, όλα τα στοιχεία που αυτή κρίνει ανα-

γκαία για την εξέταση ή περαιτέρω εξέταση
της αίτησης». Στην περίπτωση δε που η Έφορος ήταν υποχρεωμένη να εκδώσει, ανυπερθέτως, απόφαση εντός τριών μηνών,
χωρίς να της είχαν προσκομιστεί τα στοιχεία
που ζήτησε, τότε θα ήταν απόλυτα δικαιολογημένη να απορρίψει την αίτηση. Επομένως,
δεν ετίθετο ούτε σε αυτή την περίπτωση «ζήτημα ουσιαστικής παράλειψης, νομικά οφειλόμενης ενέργειας».
Τα θέματα που εγείρονται στην παρούσα
έφεση μας απασχόλησαν και στην Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 106/2012, Κυπριακή Δημοκρατία ν. Κώστα Κωνσταντίνου, στην οποία
εκδώσαμε απόφαση ενωρίτερα σήμερα, η
οποία αφορούσε την απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστηρίου στις συνεκδικαζόμενες προσφυγές υπ΄ αρ. 92/2011 και 93/2011. Πρόκειται για θέματα που αφορούν, αφενός, στην
εξουσία της Εφόρου Ασφαλίσεων δυνάμει
του άρθρου 175(2) του Νόμου, να ζητήσει
πρόσθετα στοιχεία από αιτητή για εγγραφή
στο Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων, ήτοι
βεβαίωση από ασφαλιστικές εταιρείες με τις
οποίες είχε συνεργαστεί προηγουμένως, περί μη οφειλής σε αυτές οποιουδήποτε ποσού.
Αφετέρου, κατά πόσο η μη έκδοση απόφασης από την Έφορο επί της αίτησης για εγγραφή, στη βάση ότι δεν προσκομίστηκαν από
τον αιτητή τα στοιχεία αυτά, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Κατόπιν σχετικής
δήλωσης των συνηγόρων των διαδίκων
στην Αναθεωρητική Έφεση 106/2012, το αποτέλεσμα της δεσμεύει τους διαδίκους στην
παρούσα.
Το πρωτόδικο Δικαστήριο στις παραπάνω
προσφυγές, 92/2011 και 93/2011, έκρινε ότι η
Έφορος δεν είχε εξουσία να ζητήσει τα προαναφερόμενα πρόσθετα στοιχεία και πώς η μη
έκδοση απόφασης επί της ουσίας της αίτησης
για εγγραφή συνιστούσε παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Κρίναμε με την απόφαση
μας στην Αναθεωρητική Έφεση 106/2012, ανωτέρω, ότι η πρωτόδικη κρίση στις προαναφερόμενες προσφυγές είναι ορθή και δεν
στοιχειοθετείται λόγος για παρέμβαση μας. Η
Έφορος δεν είχε εξουσία να ζητήσει βεβαιώσεις μη οικονομικής υποχρέωσης του εφεσείοντα προς τρίτα πρόσωπα. Όφειλε επίσης,
να είχε εκδώσει απόφαση επί της ουσίας της
αίτησης για εγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο
178 του Νόμου, εντός προθεσμίας τριών μηνών. Η δε παράλειψη της να εκδώσει απόφαση εντός της τασσόμενης προθεσμίας, στοιχειοθετούσε παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Τα ίδια ισχύουν και εδώ, για τους λόγους που εξηγούμε στην απόφαση μας στην
Αναθεωρητική Έφεση 106/2012, το σκεπτικό
της οποίας υιοθετούμε και επαναλαμβάνουμε. Με αντίθετο, όμως, αποτέλεσμα.
Η έφεση επιτυγχάνει, με €2.500 έξοδα υπέρ του εφεσείοντα και εναντίον των εφεσιβλήτων. Η προσβαλλόμενη πράξη στην προσφυγή αρ. 90/2011 ακυρώνεται. Στην προσφυγή αρ. 91/2011 παν δε παραλειφθέν δέον
όπως εκτελεστεί.

Η δεύτερη απόφαση
Εφεσειόντων/Καθ΄ ων η Αίτηση,
ΚΑΙ - XXXXX ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
Εφεσίβλητου/Αιτητή
Λουίζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου (κα), Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για τους Εφεσείοντες.
Θεοφάνης Ανδρέου, μαζί με την Θέα Ανδρέου (κα) και την Στέφανη Ανδρέου (κα), για τον Εφεσίβλητο.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Π. ΠΑΝΑΓΗ, Δ.:- Στο επίκεντρο της μεταξύ των διαδίκων διαφοράς και της παρούσας έφεσης είναι
η ερμηνεία προνοιών του περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων
Νόμου του 2002 (Ν.35(Ι)/2002) όπως τροποποιήθηκε (στο εξής «ο Νόμος»)[1]. Προτού, όμως, ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό, θα συνοψίσουμε, ως εισαγωγή, το ιστορικό της επίδικης πράξης ώστε να είναι
καλύτερα κατανοητά τα όσα θα απασχολήσουν στη συνέχεια.
Ο εφεσίβλητος, αιτητής στις συνενωμένες προσφυγές υπ' αρ. 92/2011 και 93/2011, επιδίωξε, με την
πρώτη, την ακύρωση της απόφασης της Εφόρου Ασφαλίσεων και γενικότερα των εφεσειόντων, καθ'
ων η αίτηση, ημερομηνίας 6.12.2010 με την οποία αρνήθηκαν να προωθήσουν την αίτηση του ημερομηνίας 14.9.2010 για εγγραφή στο Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων. Με τη δεύτερη προσέβαλε την
παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας εκ μέρους των εφεσειόντων να εκδώσουν απόφαση επί της αίτησής
του μέσα στην προθεσμία των τριών μηνών από την υποβολή της.
Σύμφωνα με τα γεγονότα, όπως παρατίθενται στην πρωτόδικη απόφαση:
«Ο αιτητής ήταν εγγεγραμμένος ασφαλιστικός σύμβουλος για σειρά ετών και τελευταίως στη βάση
άδειας από την Έφορο Ασφαλίσεων ημερ. 16.3.2007, (Παράρτημα 1 στην ένσταση), για τη διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών με εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Εθνικής. Στις 29.7.2010, η Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ, η οποία ήταν μια από τις δύο ασφαλιστικές εταιρείες για τις οποίες είχε εκδοθεί το
προαναφερθέν πιστοποιητικό, ζήτησε τη διαγραφή του αιτητή από το Μητρώο λόγω διακοπής της μεταNEXTDEAL #412 # 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
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της Εφόρου Ασφαλίσεων της Κύπρου
ξύ τους συνεργασίας, πληροφορώντας ταυτόχρονα τους καθ΄ ων ότι ο αιτητής είχε οικονομικές υποχρεώσεις προς αυτή ύψους €112,166,25.
Στις 2.8.2010, η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών διέγραψε τον αιτητή από το Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων, πληροφορώντας τον ανάλογα με ταυτάριθμη της επιστολή,
(Παράρτημα 3). Την επόμενη ημέρα 3.8.2010,
(Παράρτημα 4), οι καθ΄ ων ζήτησαν από τον αιτητή να πληροφορηθούν σχετικά με την προαναφερθείσα οικονομική οφειλή του προς την
Εθνική. Ο αιτητής αντέδρασε με επιστολή των
δικηγόρων του ημερ. 24.8.2010, (Παράρτημα 5),
διαμαρτυρόμενος ουσιαστικά ότι οι καθ΄ ων εξέλαβαν ως δεδομένη την οφειλή που η Εθνική
παρουσίασε ότι υφίστατο.
Στις 14.9.2010, ο αιτητής υπέβαλε στο προνοούμενο έντυπο ΕΑ/Δ.2, αίτηση για εγγραφή στο
Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων ώστε να
ενεργεί εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας,
Trust International Insurance (Cyprus) Ltd. Οι
καθ΄ ων απέστειλαν στην Εθνική επιστολή στις
22.9.2010 (Παράρτημα 7), για τις δικές της απόψεις. Η τελευταία απέστειλε στις 29.9.2010 επιστολή (Παράρτημα 8), επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη της οφειλής, επισυνάπτοντας προς τούτο
διάφορα έγγραφα, μεταξύ των οποίων, και δύο
γραμμάτια συνήθους τύπου ύψους £10.000 έκαστο, καθώς και αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού του αιτητή όπου εμφαίνετο, ο τρόπος
κατά τον οποίο προέκυψε το χρεωστικό υπόλοιπο των €112.166,063.
Οι καθ΄ ων, ενόψει όλων των ανωτέρω, πληροφόρησαν τον αιτητή στις 2.12.2010 (Παράρτημα 9), ότι η αίτηση του για εγγραφή στο Μητρώο
δεν μπορούσε να προωθηθεί περαιτέρω και ότι
δυνάμει του άρθρου 175(2) του περί Ασκήσεως
Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών
Θεμάτων Νόμου αρ. 35(Ι)/2002, ως τροποποιήθηκε, (εφεξής «ο Νόμος»), είχε υποχρέωση να
υποβάλει βεβαιώσεις από τις εταιρείες Εθνική
Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λίμιτεδ και Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λίμιτεδ, στις οποίες
ασκούσε μέχρι προ τινός εργασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ότι δεν όφειλε σ΄ αυτές
οποιαδήποτε ποσά.
[..]
Στις 28.12.2010, η Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λίμιτεδ, ήγειρε την υπ΄ αρ. 110390/2010
αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας
επιδιώκοντας την ανάκτηση εκ μέρους του αιτητή του ποσού των €112.066,63 πλέον τόκους
και έξοδα (Παραρτήματα 11 και 12).»
Βασική θέση του εφεσίβλητου στην προσφυγή αρ. 92/2011, ήταν ότι οι εφεσείοντες δεν είχαν
δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσθετα στοιχεία,
ούτε είχε ο ίδιος υποχρέωση να υποβάλει βεβαιώσεις των εταιρειών με τις οποίες συνεργάστηκε, ότι δεν όφειλε οποιοδήποτε ποσό σε αυτές. Με την προσφυγή υπ' αρ. 93/2011 ισχυρίστηκε, ως έχει αναφερθεί, ότι υπήρχε εκ μέρους
των εφεσειόντων, παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας, κατά παράβαση του άρθρου 178(2)[2]
του Νόμου.
Ο αδελφός μας Δικαστής ο οποίος εκδίκασε
τις προσφυγές πρωτοδίκως, απέρριψε την προNEXTDEAL #412 # 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

δικαστική ένσταση των εφεσειόντων, ότι η επί- ται, επίσης, ως εσφαλμένη, η κρίση του πρωτόδικη απόφαση δεν συνιστούσε εκτελεστή διοι- δικου Δικαστηρίου ότι επρόκειτο για συνεχιζόκητική πράξη αλλά ήταν προπαρασκευαστική μενη παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας και
και/ή πληροφοριακού περιεχομένου, κρίνοντας κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας εκ μέότι η απόφαση παρήγαγε ουσιαστική διοικητική ρους των εφεσειόντων.
πράξη με την οποία επηρεάστηκαν τα δικαιώματα του εφεσίβλητου. Αφού αναφέρθηκε στις
Το δεσπόζον ερώτημα είναι κατά πόσο η Έφοπρόνοιες των άρθρων 171, 172(1) και (2), 175(2) ρος Ασφαλίσεων είχε εξουσία να ζητήσει τα
και 53(5)(β) του Νόμου, έκρινε ότι ο εφεσίβλητος πρόσθετα στοιχεία που απαίτησε από τον εφεσίείχε δίκαιο και επί της ουσίας, θεωρώντας ότι:
βλητο, ερώτημα που προϋποθέτει ερμηνεία
«.η εξουσία της Εφόρου να επιζητεί πρόσθετα προνοιών του Νόμου.
στοιχεία που κρίνει αναγκαία, πρέπει να έχουν
αναφορά σε σχέση με την εξέταση για εγγραφή
Τα περί της υποβολής αίτησης για εγγραφή
στο Μητρώο, η οποία αίτηση με τη σειρά της ε- προβλέπονται από το άρθρο 175 του Νόμου, το
ξετάζεται στα πλαίσια των προαναφερομένων οποίο, στο εδάφιο 2, προνοεί ότι:
άρθρων του Νόμου, τα οποία, μεταξύ άλλων,
αφορούν και την καταλληλότητα και ικανότητα
«175.-(1) [.]
ενός αιτητή, όπως αυτές προκαθορίζονται στον
(2) Ο Έφορος δύναται οποτεδήποτε µετά την
ίδιο το Νόμο. Ουδεμία εξουσία έχει η Έφορος να υποβολή της αιτήσεως να απαιτήσει την προεπιζητεί στοιχεία αναφορισκόµιση πρόσθετων στοικά με τις τυχόν οικονομιχείων που κρίνει ανακές υποχρεώσεις του αιγκαία για την εξέταση της
τητή που ενδεχομένως
αιτήσεως.
προέκυψαν από τη συνερ[..]»
γασία του με άλλη ασφαλιΗ Έφορος δεν
στική εταιρεία και η αναΔεν χρειάζεται να αναζήτηση τέτοιων στοιχείων,
παράγουμε
στην ολότητα
είχε εξουσία να
όπως προκύπτει από την
της την επιστολή της Εφόζητήσει βεβαιώσεις
αλληλογραφία που περιέρου, στην οποία περιέχεμη οικονομικής
χεται στην ένσταση της Εται η υπό αναφορά απαίυποχρέωσης του
φόρου, αλλά και στο διοιτηση της για πρόσθετα
κητικό φάκελο, είναι έξω
στοιχεία. Παραθέτουμε το
εφεσείοντα προς τρίτα
από το νομοθετημένο
ουσιαστικό της μέρος:
πρόσωπα. Όφειλε
πλαίσιο.»
επίσης, να είχε
«Σας πληροφορώ ότι
εκδώσει απόφαση
Για το ζήτημα που απαστην Υπηρεσία μας υπάρσχολούσε, θεώρησε «ευχουν διάφορα έγγραφα,
επί της ουσίας της
θέως σχετική» την απόπου κατά τη γνώμη της πιο
αίτησης για εγγραφή,
φαση του Κωνσταντινίδη,
πάνω εταιρείας [Εθνική
εντός προθεσμίας
Δ στην Κώστας ΚωνσταΑσφαλιστική (Κύπρου)
τριών μηνών. Η
ντίνου ν Δημοκρατίας, ΥΛτδ] αποδεικνύουν την ύπόθεση αρ. 1550/2005, ηπαρξη χρεωστικού υποδε παράλειψη της,
μερ. 29.1.2007. Αποφασίλοίπου εκ μέρους σας
στοιχειοθετούσε
ζοντας υπέρ του εφεσίπρος αυτούς. Μεταξύ των
παράλειψη
βλητου και ως προς το
εγγράφων είναι δύο γραμοφειλόμενης
ζήτημα της παράβασης ομάτια συνήθους τύπου ύφειλόμενης ενέργειας,
ψους ΛΚ10.000 το καθένα,
ενέργειας
σημείωσε ότι με τον τρόπο
τα οποία υπογράψατε στις
που ενήργησε η Έφορος,
18.9.2006
και
στις
δεν άσκησε εύλογη δια29.9.2006. Επίσης, μια
κριτική ευχέρεια αλλά αΣυμφωνία μεταξύ εσάς
πεμπόλησε την εξουσία
και της Εθνικής Ασφαλιτης να αποφασίσει επί της ουσίας της αίτησης στικής (Κύπρου) Λτδ, όπου φαίνονται οι όροι της
του εφεσίβλητου «υπό το πρόσχημα της ευχέ- μεταξύ σας συνεργασίας, μεταξύ άλλων, ότι
ρειας».
στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η
συνεργασία του «Ασφαλιστικού Συμβούλου/
Η απόφαση αυτή αποτελεί το αντικείμενο της Agency Manager» με την εταιρεία τερματισθεί,
παρούσας έφεσης. Διατυπώνονται τέσσερεις πριν την πάροδο των πέντε χρόνων ή την επίλόγοι έφεσης με τους οποίους, ουσιαστικά, αμ- τευξη των συμφωνηθέντων στόχων παραγωφισβητείται η ορθότητα της κρίσης του Δικαστη- γής και στρατολόγησης, τότε όλα τα ποσά που
ρίου να μην αποδεχτεί την προδικαστική ένστα- έχουν πληρωθεί κάτω από αυτή τη συμφωνία
ση των εφεσειόντων, καθώς και του ευρήματος καθίστανται άμεσα απαιτητά και πληρωτέα στην
του ότι η Έφορος αναζήτησε στοιχεία άσχετα με εταιρεία και φέρουν τόκο 8% από την ημερομητις προϋποθέσεις εξέτασης της αίτησης του ε- νία τερματισμού. Επίσης, υπάρχει αναλυτική
φεσίβλητου, βασιζόμενο, λανθασμένα, στην υ- κατάσταση του λογαριασμού σας όπου φαίνεται
πόθεση Κωνσταντίνου (ανωτέρω). Προσβάλλε- πως προέκυψε το χρεωστικό ποσό των
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€112.066,63.
[..]
Ως εκ τούτου, με βάση τα πιο πάνω, η αίτηση
σας Τύπος ΕΑ/Δ.2 που λήφθηκε στην Υπηρεσία
μας στις 14.9.2010 για την εγγραφή σας ως Ασφαλιστικός Πράκτορας για να ενεργείτε εκ μέρους της εταιρείας Trust International Insurance
Co (Cyprus) Ltd, δεν μπορεί να τύχει περαιτέρω
προώθησης στο παρόν στάδιο εφόσον είναι ελλιπής, εκτός εάν υποβάλετε στην Υπηρεσία μας
βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 175(2) των
περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών
και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του
2002-2009 από τις εταιρείες Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ και Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ, ότι δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα οικονομικής φύσεως μεταξύ σας.»
Επαναλαμβάνοντας τα όσα πρόβαλε πρωτοδίκως και με παραπομπή σε νομολογία[3], μη
δεσμευτική για το παρόν Δικαστήριο, η ευπαίδευτη συνήγορος των εφεσειόντων υπέδειξε
ότι με την παραπάνω επιστολή η Έφορος πληροφόρησε τον εφεσίβλητο για την ανάγκη προσκόμισης περαιτέρω στοιχείων προς υποστήριξη της αίτησης του, ούτως ώστε να καταστεί
δυνατή η εξέταση της. Επομένως, δεν επάγεται
αυτοτελώς άμεσα έννομα αποτελέσματα έναντι
του διοικούμενου και δεν υπάρχει εκτελεστή
απόφαση επί της αίτησης. Με ιδιαίτερη αναφορά στα άρθρα 175(2) και 195 του Νόμου και τον
Κανονισμό 38(4) των Κανονισμών περί Άσκησης Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων, ΚΔΠ 806/2004, εισηγήθηκε ότι
παρεχόταν στην Έφορο η δυνατότητα να απαιτήσει την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων.
Από την άλλη πλευρά, ο ευπαίδευτος συνήγορος του εφεσίβλητου υποστήριξε ότι η απόφαση
της Εφόρου παρήγαγε ουσιαστική διοικητική
πράξη με την οποία επηρεάστηκαν τα δικαιώματα του εφεσίβλητου, επιβάλλοντας του την υποχρέωση, η οποία δεν υπήρχε πριν από την
επίδικη διοικητική απόφαση, να ικανοποιήσει
τις απαιτήσεις τρίτου προσώπου, προκειμένου
να εξασφαλίσει βεβαίωση μη οφειλής, ενώ δεν
είχε τέτοια υποχρέωση. Η απαίτηση της Εφόρου
δεν έχει έρεισμα στις πρόνοιες του Νόμου, τις
οποίες και παραβιάζει αφού επιχειρείται να εισαχθεί, ως πρόσθετο κριτήριο για εγγραφή στο
Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων, η έλλειψη
οικονομικής οφειλής του αιτητή προς τρίτο πρόσωπο.
Μπορεί να λεχθεί από τώρα ότι οι εξουσίες
ελέγχου του Εφόρου με βάση το άρθρο 195 του
Νόμου, το οποίο αφορά στην εποπτεία της άσκησης εργασιών διαμεσολαβητών, και καθιστά εφαρμοστέες, όπου το ίδιο εφαρμόζεται, τις
πρόνοιες του άρθρου 193, δεν είναι σχετικές με
την αξιολόγηση της αίτησης για εγγραφή στο
Μητρώο η οποία διέπεται από το Δεύτερο Κεφάλαιο του Μέρους ΧΙΙ του Νόμου και τους σχετικούς Κανονισμούς (ΚΔΠ 806/2004). Ο δε Κανονισμός 38(4)[4] που επίσης επικαλούνται οι
εφεσείοντες, εφαρμόζεται μόνο στην περίπτω-
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ση που ο αιτητής είναι ήδη εγγεγραμμένος σε
ένα από τα Μητρώα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 170 του Νόμου. Στην προκειμένη περίπτωση, ο εφεσίβλητος είχε διαγραφεί
από το μητρώο, κατόπιν απόφασης της Εφόρου,
η οποία του κοινοποιήθηκε με επιστολή ημερομηνίας 2.8.2010. Συνεπώς η εν λόγω πρόνοια
δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση του.
Οι προϋποθέσεις εγγραφής φυσικών προσώπων στο Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων, το
οποίο προβλέπεται από το άρθρο 170(1) του Νόμου, εκτίθενται στο άρθρο 172. Σύμφωνα με αυτό (στο βαθμό που εδώ ενδιαφέρει):
«172.- (1) Ο Έφορος εγγράφει σε ένα από τα
Μητρώα που προβλέπονται στην παράγραφο (α)
του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόµου, ανάλογα µε την περίπτωση, κάθε φυσικό πρόσωπο
που πρoτίθεται να ασκεί εργασίες διαµεσολάβησης εφόσον κατά την κρίση του το πρόσωπο
αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 171
του Νόµου και είναι ικανό και κατάλληλο για την
άσκηση των εργασιών αυτών.
(2) Το πρόσωπο αυτό λογίζεται ικανό για την
άσκηση των εργασιών αυτών εφόσον διαθέτει
επαρκείς γενικές, εµπορικές και επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, ανάλογα µε τις εργασίες που προτίθεται να ασκεί, στον Κλάδο Γενικής Φύσεως ή στον Κλάδο Ζωής και διαθέτει
ειδικότερα τα καθορισµένα µε Κανονισµούς
προσόντα.
[..]»
Κατά το εδάφιο 3, πρόσωπο δεν θεωρείται
κατάλληλο εφόσον υφίσταται κάποια από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 53(5)
(β), το οποίο έχει ως ακολούθως:
«(5)(α) .
(β) ∆ε λογίζεται ως κατάλληλο πρόσωπο για
τους σκοπούς της παραγράφου (ι) του εδαφίου
(1) του άρθρου 21 του παρόντος Νόµου, πρόσωπο που—
(i) Καταδικάστηκε για πλαστογραφία, κλοπή,
απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια,
εκβίαση, δωροδοκία, λαθρεµπορία, απόσπαση
χρηµάτων µε ψευδείς παραστάσεις, φόνο εκ
προµελέτης, ανθρωποκτονία, βιασµό, αδικήµατα ηθικής αισχρότητας ή άλλα συναφή προς τα
ανωτέρω ποινικά αδικήµατα•
(ii) κηρύχθηκε σε πτώχευση και δεν αποκαταστάθηκε• ή
(iii) κατείχε προηγουµένως ειδική συµµετοχή
ή θέση διευθύνοντος προσώπου, σε ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλη συναφή επιχείρηση του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, της οποίας επιχείρησης η άδεια ανακλήθηκε για σοβαρή παραβίαση
των υποχρεώσεων της, εκτός εάν αποδείξει ότι
ο ίδιος δε συναίνεσε ή συνέπραξε στην παραβίαση.»
Η μη εξόφληση οφειλής δεν εντάσσεται στα
εξειδικευμένα στο εν λόγω άρθρο. Πουθενά δε
στο Νόμο ή στους Κανονισμούς δεν αναφέρεται
η μη εξόφληση οφειλής, ως λόγος ανικανότητας
και ακαταλληλότητας αιτητή για την άσκηση των
εργασιών διαμεσολαβητή και για εγγραφή του
στο σχετικό μητρώο.

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Θέμα |
Στόχος και επιδίωξη του ερμηνευτικού έργου
νομοθετήματος πρέπει να είναι η διακρίβωση
της βούλησης του νομοθέτη, (βλ. K.O.T. ν Παπαδόπουλου (1990) 2 Α.Α.Δ 86 και Southfield
Industries Ltd v Δήμου Λευκωσίας (1995) 3
Α.Α.Δ 59), η οποία εξάγεται από το λεκτικό που
χρησιμοποιείται στο Νόμο. Αποτελεί πάγια θέση
της νομολογίας ότι βασικό κριτήριο για την ερμηνεία νομοθετήματος είναι η συνήθης σημασία
των λέξεων. Δεν είναι επιτρεπτή προσθήκη λέξεων στο κείμενο του Νόμου και η παρεμβολή
επεκτάσεων οι οποίες δεν βρίσκονται στο Νόμο
(Papaneophytou v. Republic (1973) 3 C.L.R. 191,
204 και Γεωργίου ν. Πειθαρχικού Συμβουλίου
Δικηγόρων (1999) 1 Α.Α.Δ. 384).

περιλαμβάνεται σ' αυτό η μη εξόφληση οφειλής
και στοιχειοθετείται λόγος ακυρότητας.»
Η θέση των εφεσειόντων ότι η παρούσα διακρίνεται από την Κωνσταντίνου στη βάση των
γεγονότων της, καθιστώντας άσχετη την παραπομπή στην τελευταία από το Δικαστήριο, δεν
μας βρίσκει σύμφωνους. Ειδοποιό διαφορά θεωρούν οι εφεσείοντες την απόρριψη της αίτησης του αιτητή στην Κωνσταντίνου, από την Έφορο, με βάση το άρθρο 172(1) του Νόμου, σε
σχέση με την καταλληλότητα του, ενόψει της ύπαρξης οφειλών προς ασφαλιστική εταιρεία.
Θεωρούμε ότι το γεγονός αυτό δεν οδηγεί σε
διαφορετική κατάληξη. Το κύριο ερώτημα που
αναδυόταν προς απόφαση στην Κωνσταντίνου
αλλά και στην παρούσα, ήταν το ίδιο - κατά πόσο
η εξόφληση χρέους αποτελεί προϋπόθεση για
την εγγραφή προσώπου στο Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων, ώστε η αναζήτηση σχετικών βεβαιωτικών στοιχείων από την Έφορο να
εμπίπτει στο πεδίο των δικαιωμάτων ή της εξουσίας της.

Η εξουσία του Εφόρου δυνάμει του άρθρου
175(2) του Νόμου να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία
που αυτός κρίνει αναγκαία, συναρτάται με την
εξέταση της αίτησης για εγγραφή, η οποία εξετάζεται στα πλαίσια των προαναφερόμενων άρθρων, ειδικότερα των άρθρων 53(5)(β), 171 και
172 του Νόμου. Εν προκειμένω, ο Νόμος είναι σαφής
και τα όσα προτείνουν οι εφεσείοντες δεν εμπίπτουν
στο σαφές του νόημα και
στην πρόθεση του νομοθέτη
Ουδεμία εξουσία έχει
όπως αυτό την αποκαλύπτει.
η Έφορος να επιζητεί
Υιοθέτηση των εισηγήσεων
των εφεσειόντων θα ισοδυστοιχεία αναφορικά με
ναμούσε με ανεπίτρεπτη
τις τυχόν οικονομικές
προσθήκη ή αλλοίωση (βλ.
υποχρεώσεις
Αντωνίου ν. Χριστοδούλου
του αιτητή που
(2003) 1 Α.Α.Δ. 183)
Είναι δε ορθή η θεώρηση
του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι για το ζήτημα που εδώ
απασχολεί, απόλυτη εφαρμογή έχει το ακόλουθο απόσπασμα από την απόφαση
του Κωνσταντινίδη, Δ στην
υπόθεση Κωνσταντίνου (ανωτέρω):

ενδεχομένως
προέκυψαν από τη
συνεργασία του με
άλλη ασφαλιστική
εταιρεία και η
αναζήτηση τέτοιων
στοιχείων, είναι έξω
από το νομοθετημένο
πλαίσιο

«Σε συμφωνία με τις εισηγήσεις του αιτητή, καταλήγω
πως η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά πλάνη
περί το Νόμο. Το άρθρο
172(1) αναφέρεται στην κρίση του Εφόρου σε
σχέση με τις προϋποθέσεις του άρθρου 171 και
δεν τίθεται εδώ θέμα μη συνύπαρξής τους. Τα
περαιτέρω, αν δηλαδή ο αιτητής είναι πρόσωπο
«ικανό και κατάλληλο για την άσκηση των εργασιών αυτών», τελούν υπό τις παραγράφους που
ακολουθούν. Εκείνη της παραγράφου (2) ως
προς την ικανότητα που πάλιν δεν αφορά στην
περίπτωση και εκείνη της παραγράφου 3 ως
προς την καταλληλότητα, όπως τα έχω παραθέσει. Το άρθρο 53 αναφέρεται στην ικανότητα και
καταλληλότητα διευθυνόντων κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία και, σε εκείνη την περίπτωση,
προσδιορίστηκε το περιεχόμενο τού όρου «ικανό και κατάλληλο» με τις παραγράφους 5(α) και
5(β). Το άρθρο 172(3) παραπέμπει μόνο στο άρθρο 53(5)(β), όχι στο (α), και σε αυτό και μόνο
είναι δυνατό να εντοπιστεί ποιο πρόσωπο, για
τους σκοπούς εγγραφής του ως ασφαλιστικού
αντιπροσώπου, δεν λογίζεται κατάλληλος. Δεν

Κύπρου&

Εν προκειμένω, η απόφαση της Εφόρου ότι η αίτηση
του εφεσίβλητου ήταν ελλιπής, εκτός εάν αυτός υπέβαλλε «βεβαίωση σύμφωνα
με το Άρθρο 175(2)» του Νόμου από τις εταιρείες, πρώην συνεργάτιδες του, πως
δεν υφίσταται «κανένα πρόβλημα οικονομικής φύσεως» μεταξύ τους, καθιστούσε την προσκόμιση τέτοιων
βεβαιώσεων ως προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης του, ενώ η αναζήτηση
τέτοιων στοιχείων ήταν, για
τους λόγους που έχουν εξηγηθεί, εκτός του νομοθετημένου πλαισίου και των νόμιμων δικαιωμάτων της Εφόρου. Υπό τα δεδομένα
αυτά, η απόφαση της Εφόρου δεν ήταν πληροφοριακού χαρακτήρα αλλά επαγόταν για τον εφεσίβλητο, άμεσα έννομα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με πάγια νομολογία η παράλειψη διοικητικού οργάνου να εκπληρώσει καθήκον υπόκειται σε αναθεώρηση
μόνο όταν αυτό συνίσταται στη μη εκπλήρωση
θετικής υποχρέωσης επιβαλλομένης από το νόμο, (βλ. Στρούθου ν Δημοκρατίας κ.ά. (2004) 3
ΑΑΔ 301 και Δήμος Λάρνακας ν Mobil Oil Cyprus
Ltd (1995) 3 AAΔ 400). Το άρθρο 178(2) του Νόμου επιβάλλει υποχρέωση στον Έφορο να εκδώσει απόφαση επί αίτησης για εγγραφή σε ένα
από τα Μητρώα εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης. Εν προκειμένω, η Έφορος
δεν εξέδωσε απόφαση επί της ουσίας της αίτησης του εφεσίβλητου.
Στηριζόμενοι σε κατ' ισχυρισμό αδράνεια του
εφεσίβλητου να ανταποκριθεί στο αίτημα της Εφόρου για πρόσθετα στοιχεία, ώστε να μπορεί
να τοποθετηθεί επί του αιτήματος του, οι εφεσείοντες εισηγήθηκαν πρωτοδίκως και ενώπιον
μας ότι υπό τις περιστάσεις, δεν πρόκειται για

περίπτωση παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας. Θέση, θαρρούμε, η οποία εκθεμελιώνεται εκ
της επικύρωσης της πρωτόδικης κρίσης ότι η
αναζήτηση των στοιχείων αυτών εξέπιπτε των
εξουσιών της Εφόρου. Όσον αφορά τη θέση των
εφεσειόντων ότι η Έφορος έχει διακριτική ευχέρεια, δυνάμει του άρθρου 172(1) του Νόμου, στη
λήψη της απόφασης για εγγραφή, θεωρούμε ότι
η προαναφερόμενη νομοθετική πρόνοια, σύμφωνα με την οποία η εγγραφή διενεργείται «εφόσον κατά την κρίση του [Εφόρου] το πρόσωπο
αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 171
του Νόµου και είναι ικανό και κατάλληλο για την
άσκηση των εργασιών αυτών», δεν συνδέεται
με το ζήτημα που εδώ απασχολεί και που δεν
είναι άλλο από την υποχρέωση της Εφόρου να
προχωρήσει στη λήψη απόφασης εντός της
προθεσμίας που θέτει το άρθρο 178 του Νόμου.
Συμφωνούμε, λοιπόν, με το πρωτόδικο συμπέρασμα ότι η μη έκδοση απόφασης από την Έφορο επί της ουσίας της αίτησης του εφεσίβλητου
πρόκειται για παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας εκ μέρους της.
Η έφεση αποτυγχάνει και απορρίπτεται με
€2.500 έξοδα υπέρ του εφεσίβλητου και εναντίον των εφεσειόντων.
[1] Ο Νόμος αυτός καταργήθηκε από τον
περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων
Νόμο (Ν. 38(Ι)/2016)
[2] 178.- (1) Ο Έφορος απορρίπτει την αίτηση για εγγραφή σε ένα από τα Μητρώα
που τηρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 173 του Νόμου εάν κρίνει ότι δεν συντρέχουν όλες οι προς εγγραφή προϋποθέσεις, που ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα του Μέρους αυτού.
(2) Ο Έφορος εκδίδει την απόφασή του
μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την
ημέρα υποβολής της αιτήσεως παραθέτοντας τους λόγους που δικαιολογούν την απόρριψή της. Σε περίπτωση κατά την οποία
ο Έφορος παραλείπει να εκδώσει απόφαση
μέσα στην προθεσμία των τριών μηνών παρέχεται δικαίωμα προσφυγής στον Υπουργό
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Νόμου.
[3] U.I.B. Insurance Reinsurance and
Consultants Brokers Limited v Υπουργού
Οικονομικών κ.ά , Υπόθεση αρ. 2251/2006,
ημερ. 22.8.2008 και Αντιγόνη Γεωργίου ν
Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπόθεση αρ.
55/2007, ημερ. 7.7.2009.
[4] 38(4) Στην περίπτωση που ο αιτητής
είναι ήδη εγγεγραμμένος σε ένα από τα Μητρώα του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του
Νόμου και επιθυμεί την εγγραφή του σε άλλο Μητρώο, οφείλει, επιπρόσθετα από τα
όσα αναφέρονται στην παράγραφο (1), να
προσκομίσει βεβαίωση από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για λογαριασμό των
οποίων ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης,
ότι δεν οφείλει σε αυτές οποιαδήποτε ποσά
που έχει εισπράξει εκ μέρους των ασφαλισμένων, κατά παράβαση του εδαφίου (1)
του άρθρου 185 του Νόμου και του Κανονισμού 49:»
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EuroLife Κύπρου Μηνύματα δύναμης
εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας

Η

δύναμη είναι στη σχέση, ήταν
το μήνυμα του συνεδρίου της
EuroLife Κύπρου που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, όπως τονίζεται. Πάνω από 250
ασφαλιστικοί σύμβουλοι, είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν πως να
αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις, που θα συναντήσουν στο επάγγελμά τους.
Χαιρετισμό μεταξύ άλλων, απηύθυναν ο εκτελεστικός πρόεδρος του
συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, κ. John Hourican και ο εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου της EuroLife, κ. Άριστος Στυλιανού.
Στην ομιλία της η γενική διευθύντρια της EuroLife, κ. Άρτεμις Παντελίδου τόνισε ότι είμαστε στην κορυφή τόσο στην αναγνωρισιμότητα, όσο και στην πρόθεση συνεργασίας.
Υπερτερούμε σε μια σειρά από δείκτες εικόνας και αυτό έχει τεράστια
σημασία, διαθέτουμε το καλύτερο
όνομα και την ισχυρότερη φήμη σε
σχέση με τους ανταγωνιστές μας υπογράμμισε η κ.Παντελίδου. Εμπνέουμε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία
και καλύπτουμε με επάρκεια όλες
τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών μας. Το σημαντικότερο στοιχείο,
που μας επιτρέπει να το αξιοποιήσουμε ως εφαλτήριο για την επόμενη φάση μας, είναι ότι οι καταναλωτές θεωρούν ότι η Eurolife είναι η
εταιρεία που νοιάζεται περισσότερο
γι’ αυτούς, υπογράμμισε η γενική
διευθύντρια της EuroLife.
Στο συνέδριο, που κυριάρχησαν
ζητήματα που αφορούν ευρύτερα το
επάγγελμα του ασφαλιστικού συμ-

Οι κκ Ανδρέας Αθανασιάδης και Νάκης Αντωνίου

Yδρόγειος
Ασφαλιστική Κύπρου

Στα γραφεία
της ο γενικός
διευθυντής του ΣΑΕΚ

Στο βήμα
η κ. Άρτεμις
Παντελίδου

Στιγμιότυπο από τη συνέδριο

βούλου, παρουσιάσεις έκαναν ο διευθυντής πωλήσεων κ. Αβραάμ
Πεκρής καθώς και τέσσερεις καταξιωμένοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι,
οι οποίοι μοιράστηκαν τα δικά τους
«Μυστικά Επιτυχίας». Ιδιαίτερη ε-

ντύπωση, προκάλεσε η παρουσίαση του ιδρυτή και γενικού διευθυντή
της εταιρείας Brain-up, Μανούσου
Μαροπάκη.
Επίτιμος καλεσμένος στην εκδήλωση ήταν o Παύλος Κοντίδης, ο

πρώτος Κύπριος αθλητής που κατέκτησε αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο.
Ο ιστιοπλόος, αφηγούμενος την
προσωπική του ιστορία με τα εμπόδια που κατάφερε να υπερπηδήσει
και επαναφέροντας στη μνήμη το
πρόσφατο παράδειγμα της νίκης του
κόντρα στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, συγκίνησε και παρακίνησε
τους συμμετέχοντες, να μην σταματούν ποτέ να αγωνίζονται.
Στο Συνέδριο, απονεμήθηκαν τα
διπλώματα των επιτυχόντων του
προγράμματος “Agency Management Training Course’’ από τον κ.
Μανώλη Κυριάκου, Senior
Regional Executive LIMRA & LOMA
/Senior LIMRA Consultant &
Instructor.

CNP Cyprialife Υποψήφιο για βραβείο το Cypria Critical Advantage

Η

καινοτομία είναι ο κύριος άξονας της στρατηγικής του ομίλου CNP Cyprus και των εταιρειών του. Στο πλαίσιο αυτό η CNP
Cyprialife,επιδιώκοντας όπως τονίζεται την διαφοροποίηση ,γνωστοποίησε ότι το προϊόν
Cypria Critical Advantage, έχει επιλεγεί από την
επιτροπή Αξιολόγησης των 11ων IN Business
Awards ως υποψήφιο στην κατηγορία Νέο
Προϊόν / Υπηρεσία.
Το Cypria Critical Advantage αποτελεί μια καινοτόμα υπηρεσία, η οποία καλύπτει το κόστος
θεραπείας έξι σοβαρών ασθενειών στο εξωτερικό μέχρι €1.000.000 τον χρόνο και €2.000.000
εφόρου ζωής με χαμηλό κόστος (44 σεντς την
ημέρα για ηλικίες 18 με 65 χρονών). Ιδιαίτερα η
καινοτομία του στηρίζεται στο ότι επιπρόσθετα
παρέχει στήριξη στον ασθενή προτείνοντας τα
καλύτερα νοσοκομεία για το συγκεκριμένο ιαNEXTDEAL #412 # 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

τρικό πρόβλημα και διευθετώντας τις λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή του ασθενή στο
νοσοκομείο και τη μεταφορά και διαμονή αυτού
και του συνοδού του καλύπτοντας και το κόστος.
Παρέχει καλύψεις που δεν αναμένεται να προσφερθούν από το ΓΕΣΥ.
Η υποψηφιότητα αυτή αποτελεί ακόμη μια

διάκριση για την CNP Cyprialife και ευρύτερα
για τον όμιλο CNP CNP Cyprus, προστίθεται
στην ανακοίνωση.
Να σημειωθεί ότι τα IN Business Awards έχουν καθιερωθεί ως θεσμός βράβευσης της
κυπριακής επιχειρηματικότητας.
Οι πέντε υποψηφιότητες ανά κατηγορία παρουσιάστηκαν με την ανακοίνωση των ονομάτων τους στην έκδοση Οκτωβρίου του περιοδικού IN Business, όπου πλέον έχει ανοίξει η διαδικασία της ψηφοφορίας και έχουν τεθεί στην
κρίση του κοινού. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει
μέχρι τις 30 Νοεμβρίου,ενώ η ειδική τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί
τον Ιανουάριο του 2019 στην παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων της πολιτικής σκηνής
καθώς και των πρωταγωνιστών του κυπριακού
επιχειρείν.

TΑ ΚΕΝΤΡΙΚΆ γραφεία της Υδρογείου Ασφαλιστικής επισκέφθηκε ο νέος γενικός
διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών
Εταιρειών Κύπρου, κος Ανδρέας Αθανασιάδης. Κατά την συνάντηση που είχε μαζί με τον
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Δρ.
Νάκη Αντωνίου, έγινε ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα δρώμενα
στην ασφαλιστική βιομηχανία της Κύπρου.

Universal Life

Χορηγός της κυπριακής
αποστολής στον
«F1 in Schools 2018»
ΧΟΡΗΓΌΣ της ομάδας Slipstream η οποία
εκπροσώπησε την Κύπρο στον παγκόσμιο
τελικό «F1 in Schools 2018» στη Σιγκαπούρη,
ήταν η Universal Life, δείχνοντας για μια ακόμα φορά την ευαισθησία και την έμπρακτη
στήριξη της σε διοργανώσεις που ενθαρρύνουν την κινητοποίηση της νέας γενιάς σε
θέματα εκπαίδευσης και καινοτομίας, χορήγησε την κυπριακή ομάδα στα πλαίσια των
ενεργειών της γύρω από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Η ομάδα Slipstream, η οποία είναι μια από
τις 2 ομάδες που εκπροσώπησαν την Κύπρο,
αποτελείται από μαθητές της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και ήταν η νικήτρια ομάδα
στον Παγκύπριο Διαγωνισμό F1 ο οποίος είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Μάρτιο.
Ο διαγωνισμός «F1 in Schools» είναι ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Formula 1 και
ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους
διαγωνισμούς τεχνολογίας στον κόσμο στον
οποίο μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και φοιτητές
που δεν έχουν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας. Για τους μαθητές αποτελεί μια ιδανική
ευκαιρία για απόκτηση εμπειρικής γνώσης
και ανάπτυξης πολύτιμων ικανοτήτων για επαγγελματική καριέρα σε τομείς σχετικούς
με STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) ή ακόμη και στην Formula 1.
Επιπλέον, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις επιχειρηματικότητας & καινοτομίας.
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Η ιδιωτική ασφάλιση κατοχυρώνει
τον σύγχρονο άνθρωπο από
πολλούς κινδύνους και έχει πολλά
να προσφέρει στην κοινωνία και
την οικονομία, τονίζει στο NextDeal
o έγκριτος δημοσιογράφος κ.
Ιωσήφ Ιωσήφ, ο οποίος ανέλαβε
πρόσφατα πρόεδρος του
Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.
Ο κ. Ιωσήφ μιλάει για τα σχέδια
του σε ό,τι αφορά τις προοπτικές
του ΚΥΠΕ και περιγράφει τη
δημοσιογραφική του πορεία.
Ως πρόεδρος και του
Επιχειρηματικού Συνδέσμου
Κύπρου – Ελλάδας, αναφέρει
ότι η επιχειρηματικότητα μεταξύ
των δύο χωρών είναι σε υψηλά
επίπεδα και εμφανίζεται
αισιόδοξος για την πορεία
της ελληνικής οικονομίας
Συνέντευξη στον ΛΆΜΠΡΟ ΚΑΡΑΓΕΏΡΓΟ
Κύριε Ιωσήφ, αναλάβατε πρόεδρος του Κυπριακού
Πρακτορείου Ειδήσεων, το οποίο φέτος συμπλήρωσε 42
χρόνια λειτουργίας στον τομέα των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας στην Κύπρο. Ποια είναι η αποστολή του
ΚΥΠΕ;

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ)
βασικά ιδρύθηκε επίσημα στις 16 Φεβρουαρίου
1976, ύστερα από πρωτοβουλία του τότε Γενικού
Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) Ανδρέα Χριστοφίδη, ο οποίος διέγνωσε την ανάγκη ύπαρξης εθνικού πρακτορείου
ειδήσεων στην Κύπρο.
Το 1984, το ΚΥΠΕ επέκτεινε τις δραστηριότητές
του, προσλαμβάνοντας δημοσιογράφους και άλλο προσωπικό και προχώρησε σε μετάφραση
και διανομή των ειδήσεων του και σε άλλες
γλώσσες, επιπρόσθετα από τα αγγλικά.
Το 1989, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το Νόμο για τη λειτουργία του Κυπριακού
Πρακτορείου Ειδήσεων ως ημικρατικού οργανισμού, με πλήρη δημοσιογραφική ανεξαρτησία.
Σύμφωνα με τον Νόμο, το ΚΥΠΕ διοικείται από
επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο
κυρίως από διακεκριμένους επαγγελματίες των
ΜΜΕ. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο που διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο και
εκπροσώπους του Υπουργού Εσωτερικών, της
Ένωσης Συντακτών, του Συνδέσμου Εκδοτών
Εφημερίδων και Περιοδικών, του ΡΙΚ και του
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.
Αποστολή του ΚΥΠΕ, ως δημόσια υπηρεσία
ενημέρωσης, είναι η ενημέρωση της κοινής
γνώμης στην Κύπρο και στο εξωτερικό, για ευρύ
φάσμα θεμάτων που αφορούν την Κύπρο. Με
βάση το Νόμο, το ΚΥΠΕ είναι ανεξάρτητος, αυτόνομος και αδέσμευτος οργανισμός, δεν επηρεάζεται ή δέχεται επιδράσεις που να θέτουν υπό
αμφισβήτηση την πληρότητα, ακρίβεια ή αντικειμενικότητα των ειδήσεων που μεταδίδει και σε
καμία περίπτωση δύναται να τεθεί υπό τον έλεγχο ή να προάγει ή να εξυπηρετεί τα συμφέροντα

ΙΩΣΉΦ ΙΩΣΉΦ

Πρόεδρος του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας

Η ιδιωτική ασφάλιση
προσφέρει στην κοινωνία
και την οικονομία
οιασδήποτε πολιτικής, κομματικής, οικονομικής
ή άλλης ομάδας.
Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Πρακτορείο
μεταδίδει ειδήσεις στα ελληνικά και αγγλικά έναντι συνδρομής και στα τουρκικά και αραβικά, σε
ελεύθερη πρόσβαση. Διαθέτει Φωτογραφική Υπηρεσία (ημέρας και αρχείου), η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με φωτογραφίες της κυπριακής,
ελλαδικής και διεθνούς επικαιρότητας.
Το ΚΥΠΕ αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης των ανά τον κόσμο διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ειδήσεις
του αξιοποιούνται από αυτές για ενημέρωση
κυβερνητικών αξιωματούχων, βουλευτών και
άλλων προσωπικοτήτων, καθώς και για έκδοση
δελτίων Τύπου σε διάφορες γλώσσες.
Το ΚΥΠΕ μεταδίδει τέσσερις εκπομπές (περίληψη ειδήσεων 24ώρου, Επισκόπηση Κυπριακού Τύπου, Επισκόπηση Τουρκοκυπριακού Τύπου, Δελτίο Δραστηριότητας Αποδήμων), που απευθύνονται σε ομογενειακές οργανώσεις και
ομογενειακά ΜΜΕ σε διάφορες χώρες.
Το 1996 ήταν μια σημαντική χρονιά για την ανάπτυξη του ΚΥΠΕ. Τη χρονιά αυτή εγκαθιδρύθηκε

υπηρεσία ελληνικών ειδήσεων, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ιδιωτικών πλέον ΜΜΕ στην
Κύπρο. Επίσης, το ΚΥΠΕ δημιούργησε τη δική
του ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο.
Ορόσημο στην ιστορία του ΚΥΠΕ αποτελεί η
υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας το 1996 με
το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ), η οποία εξασφάλισε στο ΚΥΠΕ το πρώτο του ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας και μετάδοσης
ειδήσεων.
Το 2005, το ΚΥΠΕ άρχισε συνεργασία με την
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου προσφέροντας
ειδήσεις για την υπηρεσία WAP υπό το γενικό
τίτλο VODAFONE LIVE.
Το 2012, το ΚΥΠΕ, μέσα στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών του κατασκεύασε
τρεις νέες ιστοσελίδες στα ελληνικά, τουρκικά
και αγγλικά, παρέχοντας στους συνδρομητές ένα
καινούργιο και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας.
Το 2014, το ΚΥΠΕ έκανε αισθητή την παρουσία
του στα μέσω κοινωνικής δικτύωσης, facebook
και twitter.
Την ίδια χρονιά το ΚΥΠΕ δημιούργησε τη δική
του υπηρεσία video και εγκαινίασε το δικό του

τηλεοπτικό στούντιο.
Το 2017, το ΚΥΠΕ άρχισε την αποστολή ειδήσεων στην αραβική γλώσσα.
Πέρα από το δημοσιογραφικό και άλλο προσωπικό στα κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία, το
ΚΥΠΕ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο ανταποκριτών
στις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και στα κατεχόμενα και σε σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων στο εξωτερικό (Αθήνα, Βρυξέλλες, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Κωνσταντινούπολη). Ανατίθενται
επίσης σε δημοσιογράφους του ΚΥΠΕ ειδικές
αποστολές στο εξωτερικό, για κάλυψη σημαντικών επισκέψεων του Προέδρου της Δημοκρατίας και αξιωματούχων του κράτους, καθώς και
σημαντικών αποστολών της Βουλής.
Με την ανάληψη της διοίκησης του ΚΥΠΕ από
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προγραμματίζουμε
αρκετές αλλαγές, ώστε το ΚΥΠΕ να εκσυγχρονιστεί και να καλύπτει με μεγαλύτερη επάρκεια τα
γεγονότα στην Κύπρο.
Στα πλαίσια αυτά, θα επιχειρήσουμε να αναβαθμίσουμε τεχνολογικά τις υπηρεσίες του ΚΥΠΕ, να αυξήσουμε και να εξειδικεύσουμε το συντακτικό προσωπικό του, να προωθήσουμε και
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εμπορικά τις δραστηριότητες του, να επεκταθούμε στον τομέα των εξειδικευμένων συνεδρίων
και άλλων events και να του προσδώσουμε έναν
πιο περιφερειακό ρόλο στην περιοχή μας.
Περιγράψτε μας τη δημοσιογραφική σας πορεία.

Κατ’αρχήν να σας πω ότι εγώ δεν σπούδασα
δημοσιογραφία και μπήκα στο επάγγελμα εντελώς τυχαία. Οι σπουδές μου είναι Πολιτικές Επιστήμες και Οικονομικά στην ΑΘήνα και μεταπτυχιακό δίπλωμα Ευρωπαϊκών Σπουδών στην
Αγγλία.
Τη δημοσιογραφία την ακολούθησα από τυχαίες συμπτώσεις, ένστικτο και μεράκι. Όντας, φοιτητής στην Αθήνα άρχισαν να γράφω από ενδιαφέρον για τα κοινά της Κύπρου κάποια πολιτικά
άρθρα στο τότε Αθηναϊκό παράρτημα της κυπριακής εφημερίδας "ΣΗΜΕΡΙΝΗ". Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Σέργιος Τράμπας που μέναμε στην
ίδια πολυκατοικία είδε ένα τεύχος της κυπριακής
εφημερίδας με άρθρο μου και με ρώτησε, αν είχα ενδιαφέρον να ασχοληθώ σοβαρά με τη δημοσιογραφία. Μετά από μια συνάντηση μαζί του,
μου έκλεισε ραντεβού με τον δημοσιογράφο των
"ΝΕΩΝ" Δημήτρη Τσαλαπάτη, ο οποίος αναζητούσε κάποιο βοηθό στο οικονομικό ρεπορτάζ.
Χωρίς δεύτερη σκέψη, άρχισα να πηγαίνω στα
"ΝΕΑ" ως δόκιμος δημοσιογράφος. Εκεί γνώρισα
πολλούς επώνυμους δημοσιογράφους της εποχής και σιγά-σιγά άρχισα να μπαίνω στο νόημα της
δημοσιογραφίας. Δουλεύοντας πολλές ώρες και
με την προσωπική καθοδήγηση του Δημήτρη
Τσαλαπάτη, αλλά και τις συμβουλές άλλων δημοσιογράφων (Δημήτρη Τσαϊλά, Αντώνη Ρενιέρη,
Μηνά Παπάζογλου, Λίνας Αλεξίου, Νανάς Νταουντάκη κ.ά) κατάφερα να μπω στο μισθολόγιο των
"ΝΕΩΝ" και να γίνω μόνιμος δημοσιογράφος στον
τομέα του οικονομικού ρεπορτάζ.
Στη συνέχεια και ενώ ήμουν στην Κύπρο για
διακοπές μου προτάθηκε από την εφημερίδα "ΑΛΗΘΕΙΑ" να εργαστώ κοντά της. Παρόλο ότι δεν
ήθελα να φύγω από την Αθήνα και τα "ΝΕΑ", πήγα τις μέρες των διακοπών μου στην "ΑΛΗΘΕΙΑ"
για να δω το κλίμα στις εφημερίδες της Κύπρου.
Σημειώστε ότι τότε οι κυπριακές εφημερίδες δεν
είχαν εξειδικευμένους συντάκτες, οπότε το οικονομικό ρεπορτάζ ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Αφού
έκανα κάποιες πρωτοσέλιδες επιτυχίες ο εκδότης της "ΑΛΗΘΕΙΑΣ" μου πρότεινε να μείνω στην
Κύπρο. Βρέθηκα σε δίλημμα, αλλά τελικά πήρα
άδεια άνευ αποδοχών για 6 μήνες από τα "ΝΕΑ"
και έτσι μετακόμισα στη Λευκωσία. Συνεχίζοντας
να αναδεικνύω τα οικονομικά θέματα, σε λίγους
μήνες δέχθηκα πρόταση από την εφημερίδα
"ΣΗΜΕΡΙΝΗ", η οποία ήταν δεύτερη σε κυκλοφορία στην Κύπρο. Αποδέχθηκα την πρόταση και
άρχισα να γράφω στη "ΣΗΜΕΡΙΝΗ". Σε λίγους
μήνες, πάλι, δέχθηκα πρόταση από τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Κύπρου, τον "Φιλελεύθερο"
για να εργαστώ κοντά του. Η πρόταση ήταν δελε-
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αστική από θέμα προοπτικής και καριέρας, οπότε την αποδέχθηκα. Στον "Φιλελεύθερο" εργάστηκα για 15 συνεχή χρόνια και έφτασα στη θέση
του Αρχισυντάκτη του "Οικονομικού Φιλελεύθερου" και στη συνέχεια Διευθυντής Ανάπτυξης
του Συγκροτήματος "Φιλελεύθερος" και Επικεφαλής όλων των οικονομικών εντύπων του.
Στο μεταξύ, ανέλαβα και τη θέση του Διευθυντή Επικοινωνίας και Εκδόσεων του Κυπριακού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
(ΚΕΒΕ), ενώ ήμουν και ανταποκριτής του "Οικονομικού Ταχυδρόμου" στην Κύπρο. Με την έλευση της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης
έκανα ως συνεργάτης – παρουσιαστής τις πρώτες οικονομικές εκπομπές σε ράδιο και τηλεόραση στην Κύπρο, ενώ συμμετείχα ως ομιλητής σε
διάφορα οικονομικά συνέδρια στην Κύπρο και το
εξωτερικό.
Το 2006 στα βραβεία δημοσιογραφίας του Ιδρύματος Μπότση, μου απονεμήθηκε τιμητική
διάκριση από τον πρώην πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια "για την επιτυχημένη δημοσιογραφική σταδιοδρομία του και
την καθιέρωση του οικονομικού ρεπορτάζ στον
κυπριακό τύπο".
Παρά τις διάφορες προτάσεις που είχα να εργαστώ είτε στο δημόσιο, είτε σε μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς, προτίμησα και δημιούργησα
τη δική μου εκδοτική εταιρεία "ΝΟΜΙΣΜΑ" (με το
ομώνυμο μηνιαίο περιοδικό και ιστοσελίδα) και
μετά την εταιρεία FMW Financial Media Way που
ασχολείται με την επικοινωνία, δημοσιότητα, εκδόσεις, διαφημίσεις και συνέδρια, η οποία από το
2002 επεκτάθηκε και στην Ελλάδα, με έδρα στην
Αθήνα.
Ως πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου –
Ελλάδας, ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις σε Κύπρο
και Ελλάδα;

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας,
χωρίς να έχουν ευθύνη, βρέθηκαν μέσα στον
κυκεώνα της οικονομικής κρίσης. Η εξέλιξη αυτή ανέτρεψε τους σχεδιασμούς, τις ισορροπίες
και τα επιτεύγματα των επιχειρήσεων. Ανεξαρτήτως του κλάδου που δραστηριοποιούνται, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να επανασχεδιάσουν τους
στόχους τους, να ανασυγκροτήσουν τις δομές
τους και να εκσυγχρονίσουν τις μεθοδολογίες
τους. Η διαδικασία αυτή για πολλές επιχειρήσεις
συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, όπου η οικονομική κρίση σε Κύπρο και Ελλάδα δείχνει σημάδια
υποχώρησης.
Την ίδια ώρα, όμως, η οικονομία "τρέχει" με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και έτσι νέες ευκαιρίες δημιουργούνται μπροστά μας.
Οι επιχειρήσεις μας, λοιπόν, θα πρέπει αφενός
να συνεχίσουν την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό τους και αφετέρου να δώσουν έμφαση
στην υψηλή τεχνολογία και καινοτομία και να
αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξω-

Ο ΙΩΣΉΦ ΙΩΣΉΦ γεννήθηκε στη Λευκωσία, σπούδασε οικονομικά και πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα. Στη συνέχεια μετέβη
στη Βρετανία, όπου πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα από το
University of Bradford στον τομέα European Studies.
Ξεκίνησε την καριέρα του ως δημοσιογράφος στην Αθήνα
στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" και στη συνέχεια στην Κύπρο, εργάστηκε στις εφημερίδες "ΑΛΗΘΕΙΑ", "ΣΗΜΕΡΙΝΗ" και "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ".
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στρέφεια τους.
Εμείς, ως Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου – Ελλάδας, συμβάλλουμε με κάθε τρόπο
στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων των δύο
χωρών και είμαστε υπερήφανοι να πούμε ότι
παρά την κρίση στις δύο οικονομίες το διμερές
Εμπόριο Κύπρου – Ελλάδας συνεχίζει να βρίσκεται σε θετικό πρόσημο και η επιχειρηματικότητα μεταξύ των δύο χωρών σε υψηλά επίπεδα.
Έχετε ιδρύσει την εταιρεία Financial Media Way (FMW)
που δραστηριοποιείται στον τομέα της Επικοινωνίας και
του Μάρκετινγκ με υποκατάστημα και στην Ελλάδα.
Μιλήστε μας για αυτή τη δραστηριότητα.

Η εταιρεία fmw financial media way ξεπήδησε ως ιδέα από την ανάγκη που είχαν οι επιχειρήσεις της Κύπρου να δημοσιοποιήσουν τις δραστηριότητες τους, πέραν της δημοσίευσης πληρωμένων διαφημίσεων (με δελτία τύπου, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, κλπ). Διαπιστώνοντας
αυτή την ανάγκη, καθώς και την άνθιση που σημείωνε διεθνώς ο τομέας της επιχειρηματικής
επικοινωνίας και δημοσιότητας, προχωρήσαμε
δειλά – δειλά το 2000 και ιδρύσαμε τη fmw
financial media way.
Η εταιρεία αναπτύχθηκε απρόβλεπτα θετικά,
με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέτει ένα πολύ
πλούσιο και ποιοτικό πελατολόγιο με πελάτες επιχειρήσεις και οργανισμούς της Κύπρου και της
Ελλάδας.
Βασικά, η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας, διαθέτει δικά της
εξειδικευμένα έντυπα και ενημερωτικές ιστοσελίδες, διαχειρίζεται διαφημιστικά πακέτα και οργανώνει συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.
Με 12 στελέχη υψηλού μορφωτικού επιπέδου
στην Κύπρο και 3 στην Αθήνα, καλύπτουμε κάθε
ανάγκη για προβολή των επιχειρήσεων.
Στο πελατολόγιο μας περιλαμβάνονται Υπουργεία, Επιμελητήρια της Κύπρου, Δήμοι της Κύπρου, τράπεζες, ελεγκτικοί οίκοι, αεροπορικές
εταιρείες, τουριστικές επιχειρήσεις, εταιρείες ενέργειας, ασφαλιστικές εταιρείες, βιομηχανίες,
εμπορικές επιχειρήσεις και άλλες.
Με σύνθημα "δίνουμε αξία στους στόχους των
επιχειρήσεων" στηρίζουμε επιχειρήσεις τόσο της
Κύπρου, όσο και της Ελλάδας.
Διατηρείτε ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα. Είστε
αισιόδοξος για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας;

Πιστεύω ότι η ελληνική οικονομία έχει μέλλον,
φτάνει να ξεπεράσει τις "παιδικές ασθένειες" της,
τις εγγενείς αδυναμίες της και τα διαρθρωτικά
προβλήματα της.
Συγκεκριμένα, αναφέρομαι στην αδυναμία του
πολιτικού συστήματος να λάβει ριζοσπαστικές
αποφάσεις για σμίκρυνση και εκσυγχρονισμό
του δημόσιου τομέα, για σοβαρή μεταρρύθμιση
του φορολογικού συστήματος και για βελτίωση
του επενδυτικού πλαισίου.
Αν η Ελλάδα προωθήσει τις απαιτούμενες το-

Ποιος είναι ο Ιωσήφ Ιωσήφ
Επίσης διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Επίσης έγινε Διευθυντής Ανάπτυξης όλου του Συγκροτήματος του "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ" και Επικεφαλής όλων των οικονομικών εκδόσεων του, ενώ διετέλεσε για πέντε χρόνια Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του ΚΕΒΕ.Ακόμη
υπήρξε μόνιμος Ανταποκριτής του Αθηναϊκού περιοδικού "Οι-
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μές σ΄ αυτούς τους τρεις τομείς, πιστεύω ότι η
οικονομία της θα αποκτήσει μια άλλη δυναμική
και μια άλλη προοπτική.
Σήμερα, ενώ διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα (πανέμορφη χώρα, μοναδικό νησιώτικο σύμπλεγμα, τεράστια ιστορία και πολιτισμό, επιχειρηματικό δαιμόνιο, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ήλιο και θάλασσα, ανεπτυγμένες αεροπορικές και ναυτιλιακές υπηρεσίες και άλλα) αδυνατεί να τα αξιοποιήσει στον βαθμό που πρέπει και
μπορεί.
Κατά τη γνώμη μου, με τις υποδομές που σχεδιάζονται (π.χ. στα περιφερειακά αεροδρόμια), τα
έργα ανάπτυξης που δρομολογήθηκαν (π.χ. Ελληνικό) και άλλες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται, η Ελλάδα μπορεί να παρουσιάσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.
Για να γίνουν αυτά πράξη και να αποκτήσει η
ελληνική οικονομία τον δυναμισμό που χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου πρέπει να ξεφύγουμε από
την διαχρονική νοοτροπία της μιζέριας, από την
αδικαιολόγητη εσωστρέφεια, από την ανεύθυνη
θέση "για όλα φταίνε οι άλλοι" και τον έντονο πολιτικό λαϊκισμό και τις αχρείαστες πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Προσωπικά, είμαι αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα
καταφέρει να προχωρήσει μπροστά, να ξαναφέρει τους νέους επιστήμονες της πίσω και να δημιουργήσει προοπτικές και μέλλον για τις επερχόμενες γενιές.
Ποια είναι η άποψη σας για την ιδιωτική ασφάλιση; Έχετε
προσωπική εμπειρία των υπηρεσιών του κλάδου;

Κατάγομαι από ένα χωριό της Κύπρου στο οποίο ανευρέθηκε επιγραφή, που παρουσιάζει
την αρχαιότερη μορφή κοινωνικής ασφάλισης
στην ιστορία (500π.χ.) Το ασφαλιστήριο αυτό βρέθηκε στο χωριό Ιδάλιο, που ήταν ένα από τα βασίλεια της Κύπρου στην αρχαιότητα, με βασιλιά
τον εξ΄ Ελλάδος Χαλκάνωρα.
Λόγω, λοιπόν, καταγωγής, αλλά κυρίως και
γνώσης για τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει σήμερα η ιδιωτική ασφάλιση, πιστεύω
και υποστηρίζω τον θεσμό αυτό.
Θεωρώ ότι η ιδιωτική ασφάλιση κατοχυρώνει
το σύγχρονο άνθρωπο από πολλούς κινδύνους
και έχει πολλά να προσφέρει στην κοινωνία και
στην οικονομία.
Ειδικά, με τα νέα σχέδια καλύψεων, οι ασφαλιζόμενοι είναι κατοχυρωμένοι από πολλούς
κινδύνους είτε για την υγεία, είτε για την περιουσία τους. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο σύγχρονες
κοινωνίες να μην έχουν τον θεσμό της ιδιωτικής
ασφάλισης, ο οποίος πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων του δημιουργεί θέσεις εργασίας, προωθεί την ανάπτυξη της τεχνολογίας, ανυψώνει το
ποιοτικό επίπεδο της κοινωνίας, συμβάλει στην
κοινωνική συνοχή και συνεισφέρει τα μέγιστα
στο εθνικό εισόδημα.

κονομικός Ταχυδρόμος", στην Κύπρο, ενώ εργάστηκε ως συνεργάτης σε τηλεοπτικά κανάλια και ραδιόφωνα της Κύπρου.
Σήμερα είναι διευθυντής της εκδοτικής εταιρείας Nomisma
Εκδοτική Λτδ και της εταιρείας FMW Financial Media Way η
οποία από το 2002 διατηρεί και έδρα στην Ελλάδα, πρόεδρος
του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας και πρόεδρος του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.
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πολυτελείας!
Γυρίζουμε και ανακαλύπτουμε τη Δυτική Ελλάδα,
«βουτηγμένοι» στη πολυτέλεια και στην ασφάλεια που με
μοναδικό τρόπο προσφέρει η BMW 530e iPerformance

Τα συστήματα
ασφαλείας
που λατρεύει
ο ασφαλιστής

Τ

ο όνομα της BMW είναι συνυφασμένο με τον όρο της πολυτέλειας και της ασφάλειας. Οδηγώντας ένα αυτοκίνητο
της μάρκας, δεν περιμένεις τίποτε άλλο από το να νιώθεις
ότι βρίσκεσαι στο πολυτελές σαλόνι του σπιτιού σου (άνεση)
και σε ένα θησαυροφυλάκιο παράλληλα (ασφάλεια). Εμείς είχαμε την τύχη να κάνουμε ένα οδοιπορικό στη Δυτική Ελλάδα,
να ανακαλύψουμε τις ομορφιές της μέσα από μια 530e
iPerformance. Τι κρύβει η συγκεκριμένη ονομασία του μοντέλου; Μα φυσικά μιλάμε για την plug-in υβριδική έκδοση της
Σειράς 5.
Με το εν λόγω μοντέλο, η BMW κατορθώνει να συνδυάσει
στον υπερθετικό βαθμό την οικονομία, την οικολογία, αλλά και
τις επιδόσεις, διατηρώντας στο ακέραιο τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που έχουν όλα τα μοντέλα της γερμανικής φίρμας.

Δυο διαφορετικοί κόσμοι σε ένα μοντέλο
Όπως όλα τα plug-in υβριδικά, έτσι και η 530e iPerformance
συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των δύο διαφορετικών κόσμων
(εσωτερική καύση για απροβλημάτιστη αυτονομία και ηλεκτροκίνηση για μηδενική κατανάλωση και ρύπους) σε ένα
πακέτο.
Με μήκος σχεδόν 5 μέτρων, η 530e iPerformance, έχει το
πολυτελές και μυώδες παρουσιαστικό που έχουμε γνωρίσει

Η ΝΈΑ BMW 530E IPERFORMANCE
δεν επιβάλλει κανένα περιορισμό
ως προς τις επιλογές εξοπλισμού,
που σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίζει τον οδηγό με μία εκτενή γκάμα
συστημάτων – τα οποία μάλιστα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
με eDrive mode. Μεταξύ αυτών, είναι υποστήριξη αποφυγής εμποδίου, προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας, Lane Change
Assistant και active Lane Change
Warning, που παρεμβαίνει στο σύστημα διεύθυνσης για να αποτρέψει
μία επικείμενη σύγκρουση. Το προαιρετικό optional Active Cruise
Control (ACC) και το Lane Keeping
Assistant τώρα έρχονται με νέες
λειτουργίες, όπως: εισαγωγή των
ορίων ταχύτητας που μεταδίδονται
από το Speed Limit Assist στο σύστημα Active Cruise Control, όπου ο
οδηγός έχει επίσης τη δυνατότητα
να επιλέξει ένα περιθώριο απόκλισης +/– 15 χλμ/ώρα. Το χαρακτηριστικό αυτό φέρνει τη BMW 530e
iPerformance ένα βήμα πιο κοντά
στην αυτοματοποιημένη οδήγηση,
όπως τα Steering και lane control
assistant.
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και στα υπόλοιπα μοντέλα της Σειράς 5, με μικρές διαφοροποιήσεις, οι οποίες τονίζουν τον
plug-in χαρακτήρα της. Αρχικά υπάρχει ο μπλε
χρωματισμός της γρίλιας στη μάσκα, το λογότυπο «iPerformance» και το έξτρα καπάκι για την
πρίζα στο εμπρός αριστερό φτερό. Πέρα από
την οικονομία κίνησης που προκύπτει από την
εφαρμογή της υβριδικής τεχνολογίας, ο τυχερός κάτοχος της 530e iPerformance, χαίρεται
και τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, χάρη στα
μόλις 44 γρ.CO2/100 χλμ.

Εμφανής πολυτέλεια
Πριν αναλύσουμε πως κινηθήκαμε για αυτά
τα σχεδόν 2.000 χλμ που διανύσαμε πίσω από
το τιμόνι της 530e iPerformance, ας δούμε λίγο
τα της καμπίνας.
Σαφέστατα, όταν μιλάμε για την Σειρά 5, ουδείς περιμένει κάτι λιγότερο από την επιτομή
της πολυτέλειας και της άνεσης. Η επιλογή των
υλικών, η άριστη εφαρμογή τους και το εξαιρετικό φινίρισμα δικαιολογούν πλήρως τον
premium χαρακτήρα της, αλλά και το κόστος
NEXTDEAL #412 # 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

κτήσης που ξεκινάει από τα 67.000 ευρώ.
Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων κεντρίζει το
βλέμμα των επιβαινόντων, όπως και η μεγάλη
οθόνη του iDrive συστήματος στο ανώτερο σημείο της κεντρικής κονσόλας. Εκεί ο οδηγός
μπορεί να ελέγχει τη ροή ενέργειας στο υβριδικό σύστημα, ενώ η διαφορά σε σχέση με τις
συμβατικές εκδόσεις έχει να κάνει με το eDrive
κουμπί ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα για τον
έλεγχο της ηλεκτροκίνησης, αλλά και τις διαφορετικές ενδείξεις του ψηφιακού πίνακα οργάνων.
Είτε είστε ο οδηγός, είτε επιβάτης στην 530e
iPerformance, θα ταξιδέψετε άνετα, με τα άνετα καθίσματα, τα οποία είναι ντυμένα με πολυτελές δέρμα. Σαφώς και οι χώροι είναι υπέράνετοι, με ικανοποιητικό αέρα για τα γόνατα
των πίσω επιβατών.

High-tech καρδιά
Κάτω από το μακρύ καπό της 530e
iPerformance, υπάρχει το γνώριμο μηχανικό
σύνολο βενζίνης 2 λίτρων, Twin Power Turbo,
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με απόδοση 184 ίππων και 290 Nm ροπής, διαθέσιμα από τις
1.350 σ.α.λ. Ο κινητήρας συμπληρώνεται από έναν ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος έχει τοποθετηθεί μπροστά από το αυτόµατο κιβώτιο Steptronic των οκτώ σχέσεων (στοιχείο που επιτρέπει τη χρήση των σχέσεων και σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία) και ο οποίος αποδίδει
113 ίππους και 250 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας τροφοδοτείται από
μια μπαταρία ιόντων λιθίου 9,2
kWh τοποθετημένη κάτω από το
πίσω κάθισμα. Η μπαταρία αυτή φορτίζει σε λιγότερο από 6
ώρες σε μια κλασική πρίζα,
ενώ αν αγοράσετε και το
BMW I Wallbox με ισχύ
φόρτισης 3,7 kw σε λιγότερες από 3 ώρες.
Συνδυαστικά λοιπόν, ο
οδηγός έχει διαθέσιμα κάτω
από το δεξί του πόδι 252 άλογα και 420 Nm ροπής, τα οποία κινούν αποκλειστικά τους
πίσω τροχούς. Ο οδηγός μπορεί
να επιλέξει μεταξύ 3 προγράμματων, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης (Sport, Comfort και Eco Pro), ενώ για
την ηλεκτρική λειτουργία υπάρχουν ακόμη 3:
Auto eDRIVE (αυτόματη εναλλαγή συμβατικής και
ηλεκτρικής λειτουργίας), Μax eDRIVE (έμφαση στην ηλεκτρική λειτουργία) και Battery Control (φόρτιση μπαταρίας από τον
κινητήρα για χρήση αργότερα). Το εκπληκτικό με την συγκεκριμένη 5αρα είναι το γεγονός πως μόλις εξοικειωθείς με τον τρόπο
λειτουργίας ενός plug-in μοντέλου μένεις έκπληκτος από το πόσο λίγο μπορεί να “καίει” ένα τόσο πολυτελές μοντέλο.
Travel Time – Fun time
Όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε διαπιστώσει από πρώτο χέρι, αν δεν είχαμε την συμβολή του εξαιρετικού
Διευθυντή Επικοινωνίας & Marketing της BMW, κ. Κωνσταντίνο
Διαμαντή, ο οποίος έπειτα από τις απαραίτητες συνεννοήσεις,
μας παραχώρησε την 530e iPerformance για το συγκεκριμένο
τουρ στη Δυτική Ελλάδα.
Από τα πρώτα αναγνωριστικά μέτρα αντιλαμβάνεσαι την πολυτέλεια και σε ότι αφορά την κύλιση της 530e iPerformance. Η
εκκίνηση γίνεται ηλεκτρικά κι άρα πλήρως αθόρυβα, με την ποιότητα κύλισης να είναι απλά κορυφαία. Η Εθνική οδός Αθηνών
– Πατρών μέχρι τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου τελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες, με την ανάρτηση να κάνει εξαιρετική δουλειά,
ισοπεδώνοντας κάθε ανωμαλία, ενώ η ηχομόνωση απομονώνει
οδηγό κι επιβάτες από το υπόλοιπο περιβάλλον.
Περνώντας έπειτα στην Ιονία Οδό, με αρχική κατεύθυνση το
υπέροχο νησί της Λευκάδας, εκτιμήσαμε δεόντως το σύστημα
ημι-αυτόνομης οδήγησης του μοντέλου της δοκιμής μας, το οποίο μας άφησε άριστες εντυπώσεις μιας και διατηρεί ασφαλή
απόσταση, επιταχύνει, φρενάρει και να παραμένει στη λωρίδα με
ταχύτητες μεταξύ 0 – 210 χλμ./ώρα αρκεί να έχεις τα χέρια πάνω
στο τιμόνι για λόγους ασφαλείας.
Μετά από ολιγόωρη οδήγηση το νησί της Λευκάδας μας υποδέχεται. Το ίδιο και οι τουρίστες του νησιού, όπου βλέποντας την
πολυτελή κι εμφατική μπερλίνα, μας πλημμύριζαν με ερωτήσεις.
Τις μέρες που μείναμε στο κοσμοπολίτικο νησί του Ιονίου καλύψαμε αρκετά χιλιόμετρα διαπιστώνοντας το πόσο ξεκούραστα
μπορεί να κινηθεί κανείς ακόμα και σε στενούς δρόμους, παρά
το πληθωρικό παρουσιαστικό της plug-in 5αρας.

Ταξιδεύοντας στη Ριβιέρα της… Ηπείρου
Έχοντας κάνει το απαραίτητο τουρ στο νησί της Λευκάδος και
με σκοπό να δούμε πως τα πάει η 530e iPerformance κινούμενη
στο επαρχιακό δίκτυο, αποφασίσαμε να πεταχτούμε μέχρι τη

Πάργα. Άλλωστε, όταν οδηγείς ένα
εκ των πολυτελέστερων μοντέλων
της αγοράς, δεν δίνεις και πολύ
σημασία στις χιλιομετρικές αποστάσεις. Η κίνηση στην επαρχιακή οδό ήταν εύκολη, με όλα τα
συστήματα ασφαλείας που ενσωματώνει η BMW να μας προσέχουν σαν τα μάτια τους, ενώ ο
δυνατός κινητήρας επέτρεπε στο
πολυτελές αμάξωμα, να εκτελεί
τις προσπεράσεις σε χρόνο dt. Φτάνοντας στη μαγική πόλη στην «καρδιά» της Ηπείρου με θέα το Ιόνιο Πέλαγος, τους Παξούς, τους Αντίπαξους, με καταγάλανα νερά, η BMW απέκτησε κι εδώ θαυμαστές. Οι περισσότεροι πέρα από το επιβλητικό παρουσιαστικό της, έμεναν έκθαμβοι με την αθόρυβη λειτουργία
της, στο eDrive mode. Απλά δεν το πίστευαν ότι ένα τόσο πολυτελές αυτοκίνητο κινείται και ηλεκτρικά.
Θα γίνουμε γραφικοί, αλλά είναι αλήθεια: Η BMW 530e
iPerformance είναι απλά χιλιομετροφάγος. Οπότε η απόφαση για
την βόλτα από τη Πάργα στον Αχέροντα, ήταν εύκολη υπόθεση.
Στα βουνά του Σουλίου λοιπόν και σε υψόμετρο 1.600 μέτρων, 2

μόλις χλμ. από το χωριό Γλυκή συναντάμε τις πηγές του Αχέροντα. Η
διαδρομή είναι απλά εκπληκτική
και σας προτείνουμε να επιλέξετε την αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία να «ακούσετε» τη φύση, αλλά και την ορμή του ποταμού.

Η οικολογική μπερλίνα
Η BMW είναι μια μάρκα που
έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα της
οικολογίας. Στην παρούσα δοκιμή, η
plug-in τεχνολογία εφαρμόζεται σε μια
καλύτερες μπερλίνες της αγοράς. Οικολογία, εμφάνιση, επιδόσεις, πολυτέλεια και άνεση, όλα προσφέρονται απλόχερα, με την 530e
iPerformance, να προσφέρεται σε ένα κοινό που θέλει να ξεχωρίζει, αναβαθμίζοντας κατά πολύ το lifestyle του. Αν λοιπόν κι εσείς ψάχνετε το επόμενο μοντέλο, εκείνο που θα σας συντροφεύσει στη καθημερινότητά σας, χωρίς να κάνετε εκπτώσεις σε όλα
τα προαναφερθέντα, μόλις το βρήκατε! Απλά, μόλις έρθετε σε επαφή μαζί του, θα έχετε και εσείς την ίδια απορία με μας: πόσο
καλύτερη μπορεί να είναι η επόμενη γενιά;
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Μισός αιώνας συνέπειας!

ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΕ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΖΩΗΣ

272% ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
• Έχει Δείκτη Φερεγγυότητας σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερο
από το απαιτούμενο (ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για
κάθε ασφαλιστική εταιρία: ποσοστό 100%)

• Διαθέτει πρωτοποριακές ασφαλιστικές παροχές,
νέες καλύψεις (drones, ποδήλατα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα)
και σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές

• Διαθέτει εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο
μετόχων και αντασφαλιστών (μεταξύ των μετόχων
της περιλαμβάνεται και ο ασφαλιστικός οργανισμός
Basler, μέλος του Ομίλου της κορυφαίας ελβετικής
τραπεζο-ασφαλιστικής εταιρίας Baloise και ενός από τα
13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδος, το 1907)

• Εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες
αποζημιώσεων

• Διατηρεί παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 29 ετών, με
παράλληλη αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων

• Εξυπηρετεί πάνω από 300.000 πελάτες (ιδιώτες &
επιχειρήσεις) και διαθέτει φιλική, προσωπική και αξιόπιστη
προσέγγιση
• Διαθέτει συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε
όλη την Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

10234

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 71 & ΗΛΙΔΟΣ 36, Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ
Τ 210 74 54 000 | @ sales@atlantiki.gr
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