ήνιας
Πανελλ
ος της φάρµακο,
WBACK
ΤΟΥ CLA σήµανε ο πρόεδρ
24-25
ή για το
Σελίδες
ΡΑΤΑΣΗ
ό επε
ή επιτροπ
ΤΗΝ ΠΑ
ας. Αυτ διακοµµατικ
δεκαετί
ΙΑ ΑΠΟ
υταίας κατάθεση στη
της τελε
µάκου µε αφορµή την µηχανίας
φαρ
ή
ιτικ
τύπου φαρµακοβιο
ς
γεί η πολ έντευξη
ΣΕ ΑΠΟΓΝ
ν δηµιουρ φων σε συν ής παραγωγική
σεω
ειρή
ηνικ
ος Τρύ
ικών επιχ
Θεόδωρ εων της ελλ
τάσ
βληµατ ανίας (ΠΕΦ)
των προ
µηχ
γενιά προ
Μια νέα Φαρµακοβιο
Ένωσης

ΡΜ
ΩΣΗ Η ΦΑ

+ υγεία

ΜΗΧΑΝ

ΝΙΩΝ
ΚΡΟΧΡΟ

ΕΩΝ ΜΑ

ΟΖΗΜΙΩΣ

ΣΤΟΥΣ ΑΠ

ΙΚΤΕΣ ΚΟ

ΙΟΒΕ ΔΕ

ΑΚΟΒΙΟ

χυθεί
Θα εανφισάνεια τική
η δι ασφαλισ
στηνρά υγείας
αγο

ΥΓΕΊΑ

ΑΤΩΝ

BANKING

Στο... σφυρί
δάνεια επιχειρήσεων

Σ

Σ

ΟΜΙΛΟΣ

σσόμεν Ελλάδα
Αναπτυ
στην
υγείας

ΥΓΕΙΑ

Η αλλαγή τακτικής είναι, ήδη, ορατή καθώς
βρίσκονται σε εξέλιξη τέσσερις διαγωνισµοί για
την πώληση δανειακών απαιτήσεων της
Eurobank, που αφορούν τις Σαρακάκης, Χαλυβουργία Ελλάδος, Ολύµπιον Θεραπευτήριο και
Μαρίνες Ρόδου. Πρόκειται για οµίλους, που κρίνεται ότι µπορούν να αναζωογονηθούν, εφόσον
κεφαλαιοποιηθεί µέρος του υψηλού σήµερα δανεισµού τους.

Οι κινήσεις της Eurobank σχολιάζονται θετικά
από την αγορά, που θεωρεί ότι κάποιος έπρεπε
να ανοίξει το δρόµο για να τελειώσει το ιδιότυπο
καθεστώς προστασίας µεγαλοεπιχειρηµατιών,
που επί χρόνια απορρίπτουν λύσεις για τη σωτηρία των εταιρειών τους. «Συµπεριφέρονται λες
και έχουν προστασία του νόµου Κατσέλη και για
να τελειώσει αυτή η νοοτροπία απαιτούνται πράΣυνέχεια στη σελ. 22

Δείκτες κόστους υγείας ΙΟΒΕ

Πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ασφαλιστική αγορά υγείας χαρακτήρισε τους δείκτες ο κ. Αλέξανδρος
| Σελίδες 15, 18-23
Σαρρηγεωργίου 					
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ΟΓΡΑΜΜ

ΙΑΚΩΝ ΠΡ

ΣΟΚΟΜΕ

ΤΙΚΩΝ ΝΟ

ΑΣΦΑΛΙΣ

Praxia Bank Έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

H τράπεζα τρέχει µέσα στη φετινή χρονιά την απαραίτητη προεργασία, ώστε να αναθεωρηθεί σε βάθος το υφιστάµενο
λειτουργικό της µοντέλο και να µετατραπεί σε challenger bank, µε έµφαση στη χρηµατοδότηση µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και στη καταναλωτική πίστη

Στο... σφυρί δάνεια επιχειρήσεων

Τα πρώτα τέσσερα πωλητήρια και ποιες επιχειρήσεις έπονται. Γιατί αλλάζουν τακτική οι τράπεζες

| Σελίδες 19, 22
►Εφόσον τα πωλητήρια
προχωρήσουν,

ΚΎΠΡΟΣ

οι επιχειρηματίες
θα βρεθούν, έχοντας
απέναντί τους, ως πιστωτές,
funds, που θα επιδιώξουν

Ασφαλιστικό συνέδριο Κύπρου

Διοργανώθηκε από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο με θέμα «Μπροστά στις Προκλήσεις: Ανεβάζουμε το
| Σελίδες 33-36
Επίπεδο»
					

να ανακτήσουν γρήγορα
τα χρήματα τους

Σελ. 16

Σελ. 26

www.nextdeal.gr
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Α. ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΊΟΥ
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Δέσμευση
ποιότητας
από την
Affidea

Να μεταφέρουμε το
μήνυμα της ασφάλισης
365 μέρες τον χρόνο
Όσο αναπτύσσεται η ασφαλιστική συνείδηση,
τόσο η αγορά θα γίνεται πιο δυνατή και θα στέκεται δίπλα στην ελληνική κοινωνία, τονίζει ο
πρόεδρος της ΕΑΕΕ με αφορμή την Ημέρα
| Σελίδα 4
Ασφάλισης

ΌΜΙΛΟΣ AXA

Ισχυρή
αύξηση
εσόδων
Δυναμική ανάπτυξη σε υγεία,
προστασία και
ασφαλίσεις εμπορικών κινδύνων,
τονίζει ο κ. Gérald
Harlin | Σελίδα 10

ERGO

Σχεδιάζει εξαγορές
και επενδύσεις

Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΑΡΑΓΕΏΡΓΟΥ

Δ

ιαβεβαιώσεις ότι η Affidea θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της υγείας, παρέχει σε αποκλειστική συνέντευξή του στο

ΓΙΆΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΌΠΟΥΛΟΣ

H εκπαίδευση
αναβαθμίζει
τον ασφαλιστή
Ανοιχτός και δημιουργικός
διάλογος με το δίκτυο
Συναντήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
και Ηράκλειο Κρήτης
| Σελίδα 14

Η εκπαίδευση των ασφαλιστικών συμβούλων είναι κρίσιμη, τόσο για τους ίδιους όσο
και για την κερδοφορία της επιχείρησης, τονίζει στο NextDeal o επικεφαλής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης των Δικτύων Interamerican
| Σελίδες 12-13

NextDeal και τον Λάμπρο Καραγεώργο, ο κ. Θεόδωρος Καρούτζος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Affidea Ελλάδος. «Εγγυώμαι υπεύθυνα ότι
η Affidea θα συνεχίσει να επενδύει σταθερά και
δυναμικά στην ανάπτυξη, διατηρώντας την ηγετική

EUROPEAN
INSURANCE

Έσοδα από
ασφάλιστρα που
ξεπέρασαν τα 1,2
τρισ. ευρώ
κατέγραψαν οι
ευρωπαϊκές
ασφαλιστικές
εταιρείες
| Σελίδα 29

της θέση και ανεβάζοντας τον πήχη των υπηρεσιών
της ιδιωτικής υγείας ακόμα πιο ψηλά», τονίζει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Affidea Ελλάδος.
| Συνέχεια στη σελίδες 2-3

ΈΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ

Πρόταση για αξιοπρεπείς συντάξεις
Τέσσερα σενάρια για τη βελτίωση του ασφαλιστικού συστήματος με ενίσχυση του
δεύτερου πυλώνα ασφάλισης προβλέπει η μελέτη της
Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος. Το συνταξιοδοτικό σύστημα, για
να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο και με αξιοπρεπείς παροχές, θα
πρέπει να είναι ένα σύστημα τριών πυλώνων, τόνισε πρόεδρος της
Ένωσης κ. Πάνος Δημητρίου | Σελίδες 8-9
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Συνέντευξη |

Ο κ. Θεόδωρος
Καρούτζος γνωστοποιεί
ότι υπάρχει συνεργασία
με όλες τις
ασφαλιστικές εταιρείες
και της Ελλάδος καθώς
και του εξωτερικού, με
στόχευση την επέκταση
της συνεργασίας με
κορυφαίες ελληνικές
και ξένες εταιρείες από
τον χώρο της
ασφάλισης. Ερωτηθείς
σχετικά, τονίζει ότι « θα
κάνουμε οτιδήποτε
είναι δυνατόν για να
παραμείνουμε στην
πρωτοπορία των
εξελίξεων, είτε αυτό
σημαίνει νέες εξαγορές
και επενδύσεις, είτε
νέες θέσεις εργασίας,
προκειμένου να
προσφέρουμε υψηλής
ποιοτικής στάθμης
υπηρεσίες υγείας για
όλους».
Ποιος είναι
ο Θεόδωρος Καρούτζος
Ο Θεόδωρος Καρούτζος γεννήθηκε
πριν 45 χρόνια στην Καλαμάτα και είναι
κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MBA με
ειδίκευση στο Healthmanagement. Στο
χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας εισήλθε το 1998 και πολύ γρήγορα ανήλθε
σε στελεχιακές θέσεις ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες του χώρου. Το 2006 ξεκίνησε ως γενικός διευθυντής της Affidea
στην Ελλάδα και από τον Μάρτιο του
2012 ανέλαβε ως πρόεδρος και διευθύνων ύμβουλος της.Μέλος της Εταιρίας
Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων
(Ε.Α.Σ.Ε.), ο Θεόδωρος Καρούτζος είναι
ένα στέλεχος με διεθνή πολυετή καριέρα, ένας άνθρωπος που με την πολύτιμη
εμπειρία και το όραμά του βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή σε όλα τα στάδια εξέλιξης του ομίλου.

μής, να προσελκύουμε κορυφαίο, έμψυχο ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό, έχοντας πάντα στο
επίκεντρο τον άνθρωπο. Δίνουμε μεγάλη έμφαση
στην ποιότητα, επενδύουμε στον πλέον σύγχρονο
εξοπλισμό, στις καινοτόμες πρακτικές, με σκοπό
να προσφέρουμε ακόμα πιο καινοτόμες και ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες, με γνώμονα
την ασφάλεια των εξεταζόμενων. Αξίζει να αναφέρω ότι τα διαγνωστικά μας κέντρα εφαρμόζουν το πρόγραμμα Dose Excellence, χρησιμοποιώντας τη χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας για την παραγωγή άρτιων διαγνωστικά εικόνων και περιλαμβάνονται στη λίστα των καλύτερων της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας. Σε διεθνές επίπεδο εφαρμόζουμε το πρωτοποριακό MR Excellence Programme κατά τη
διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας για βέλτιστα
αποτελέσματα αναφορικά με το χρόνο εξέτασης
και την ποιότητα της εικόνας. Η ανώδυνη αιμοληψία είναι μια ακόμη μέθοδος που κατ’ αποκλειστικότητα έχουμε υιοθετήσει. Όλα τα παραπάνω
αποτελούν δεσμεύσεις ποιότητας για την Affidea.
Και αυτή η προσπάθεια επιβραβεύεται και από
τον κόσμο που μας εμπιστεύεται, αλλά και από το
περιβάλλον που γνωρίζει τι σημαίνουν αυτά.
Επιπλέον διαθέτετε ένα σύγχρονο σύστημα
τηλεϊατρικής. Οι ασφαλισμένοι πώς μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το σύστημα και σε ποιες υπηρεσίες
έχουν πρόσβαση;

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΜΙΛΑ

Δέσμευση ποιότητας
από την Affidea
Σχεδιάζει εξαγορές και επενδύσεις
Περιγράψτε μας την πορεία της Affidea
στην Ελλάδα και ποια είναι τα στοιχεία
που τη διαφοροποιούν στο χώρο της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης έναντι του
ανταγωνισμού.

H Affidea ξεκίνησε τη λειτουργία
της ως Ευρωιατρική και τη δραστηριότητά της στην αγορά των διαγνωστικών εργαστηρίων απεικόνισης
και βιοπαθολογίας, με στόχο την
παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής

ποιότητας για όλους. Με δεκατρία
χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η
ελληνική θυγατρική της Affidea έχει
αποκτήσει ήδη τη δική της δυναμική
και εξελίσσεται ανοδικά στο χώρο
της πρωτοβάθμιας υγείας. Τα κέντρα της είναι πιστοποιημένα κατά
το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα
βιοπαθολογικά της εργαστήρια είναι
διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης κατά το ISO
15189.

Αξιοπιστία, καινοτομία, ανθρωπιά
είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που
κάνουν την Affidea να ξεχωρίζει και
να δημιουργεί διαχρονικές σχέσεις
εμπιστοσύνης με τους πελάτες της
που την επιλέγουν για τις εξετάσεις
τους. Αφουγκράζεται τις ανάγκες
των ασφαλισμένων, των ιδιωτών
και της αγοράς, προκειμένου να εξελίσσει συνεχώς τις υπηρεσίες της,
έτσι ώστε να καλύπτουν κάθε σύγχρονη ανάγκη για τη φροντίδα της

υγείας. Είναι αποδεδειγμένο εξάλλου από τη διεθνή εμπειρία ότι η
Πρωτοβάθμια Φροντίδα αποτελεί τη
μόνη εγγύηση για ποιοτικότερη ιατρική φροντίδα και ορθολογική χρήση διαγνωστικών εξετάσεων.
Εξαγοράσατε τις δύο μονάδες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του
θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ, σε Περιστέρι και
Aθήνα, ενισχύοντας τη θέση σας στην
αγορά. Υπάρχει στους σχεδιασμούς άμεσα
άλλη τέτοιου είδους κίνηση;
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| Συνέντευξη

ΣΤΟΠράγματι,
NEXTDEAL
η εξαγορά αυτή ισχυροποιεί τη θέση
της Affidea στην αγορά υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο το υφιστάμενο δίκτυό της. Παράλληλα, διευκολύνει τους ασθενείς και τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς αποκτούν ακόμη ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες ασφάλειας.
Με στρατηγικές κινήσεις και συνεργασίες υψηλού κύρους, κάνουμε σαφή τη δέσμευσή μας για
παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών και την αναπτυξιακή μας προοπτική. Μιλώντας για την Affidea, εγγυώμαι υπεύθυνα ότι θα
συνεχίσει να επενδύει σταθερά και δυναμικά
στην ανάπτυξη, διατηρώντας την ηγετική της θέση και ανεβάζοντας τον πήχυ των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας ακόμα πιο ψηλά.
Η ιατρική τεχνολογία έχει κάνει ευκολότερη τη ζωή των
ασθενών. Ποιες είναι οι πρακτικές που υιοθετείτε στην
Affidea για την ασφάλεια των ασθενών και ποιο είναι το
πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας στον τομέα για την
επόμενη τριετία;

Με δεδομένη τη δέσμευσή μας να πρωτοπορούμε στις εξελίξεις της σύγχρονης Ιατρικής,
συνεχίζουμε να επενδύουμε σε τεχνολογία αιχNEXTDEAL #414 # 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά
μας οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας να είναι
εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας, έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που διαθέτουμε το πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής στην Ελλάδα, διευκολύνοντας
την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ακόμα και σε
περιπτώσεις όπου παρεμβάλλεται απόσταση μεταξύ ασθενούς, ιατρού και άλλων εξειδικευμένων πληροφοριών και γνώσεων. Επιτυγχάνεται
με αυτόν τον τρόπο η απρόσκοπτη πρόσβαση των
ασθενών στην έγκυρη διάγνωση και στην καλύτερη περίθαλψη από τους κορυφαίους στο είδος
τους ιατρούς, γεγονός που αποτελεί προστιθέμενη αξία για τον εξεταζόμενο. Αναβαθμίζονται έτσι
οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε επίπεδο
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η δυνατότητα
παροχής εξειδικευμένων ιατρικών συμβουλών
από ειδικούς ακόμη και του εξωτερικού, που διαφορετικά δεν θα ήταν προσιτοί.
Από το 2017 συνεργάζεσθε με την ΕΘΝΙΚΗ
Ασφαλιστική. Πρακτικά για τον ασφαλισμένο της Εθνικής
Ασφαλιστικής τι σημαίνει αυτή η συνεργασία; Έχετε
συνάψει ανάλογες συνεργασίες και με άλλες
ασφαλιστικές εταιρείες;

Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή προς την ιδιωτική ασφάλιση, τόσο
για την κάλυψη της πρωτοβάθμιας όσο και της
δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Οι βασικοί παράγοντες που παίζουν τον κυριότερο ρόλο στην επιλογή του ασφαλιστήριου προγράμματος είναι η
σχέση παροχών που προσφέρει το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο σε συνάρτηση με το κόστος. Οι πελάτες, λοιπόν, ζητούν προϊόντα υγείας υψηλών
προδιαγραφών σε ανταγωνιστικές τιμές. Με οδηγό τις ανάγκες των ασφαλισμένων, η Affidea
προσφέρει σειρά καινοτόμων προϊόντων υγείας,
παρέχοντας πάντα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
σε ανταγωνιστικές τιμές. Στόχος μας είναι οι ασφαλισμένοι της Εθνικής Ασφαλιστικής, αλλά
και όλων των ασφαλιστικών εταιρειών να αι-

H Affidea αφουγκράζεται τις ανάγκες των ασφαλισμένων,
των ιδιωτών και της αγοράς, προκειμένου να εξελίσσει
συνεχώς τις υπηρεσίες της, έτσι ώστε να καλύπτουν κάθε
σύγχρονη ανάγκη για τη φροντίδα της υγείας
σθάνονται πάντα τη σιγουριά και την ποιοτική
κάλυψη που μπορεί να προσφέρει o μεγαλύτερος
φορέας παροχής Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης στην Ευρώπη, όπως είναι η Affidea.
Στην αδιαμφισβήτητη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε στον
εξεταζόμενο, για τις οποίες μάλιστα τα διαγνωστικά εργαστήρια της Affidea ήδη προσμετρούν
σημαντικές διεθνείς αναγνωρίσεις, πιστεύω ακράδαντα ότι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση αποτελεί εχέγγυο για την ψήφο εμπιστοσύνης
στην Affidea.
Ο Όμιλος βασίζεται όχι μόνον στην τεχνολογία
αιχμής και στην καινοτομία, αλλά και στη συνέπεια και την υπευθυνότητα, στην οικοδόμηση
σχέσεων εμπιστοσύνης με διάρκεια στο χρόνο,
στην άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών και των συνεργατών μας. Το γεγονός ότι τα
διαγνωστικά μας κέντρα διαθέτουν ένα ειδικό
τμήμα υποδοχής και εξυπηρέτησης αποκλειστικά
για τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών εταιρειών έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ταχύτερη
και αρτιότερη εξυπηρέτηση. Και με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνουμε καθημερινά ότι οι ασφαλισμένοι που κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας είναι
απόλυτα ικανοποιημένοι, τόσο από την εξυπηρέτηση όσο και από το προσωπικό και τις υπηρεσίες
μας σύμφωνα με τα μετρήσιμα αποτελέσματα
που προκύπτουν από την έρευνα που διεξάγουμε
πανελλαδικά.
Η συνεργασία μας με τις ασφαλιστικές εταιρείες έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες
και της Ελλάδος και του εξωτερικού, καθώς
πολλοί Έλληνες, αλλά και ξένοι που έρχονται
στην Ελλάδα ή μένουν και δουλεύουν στη χώρα
μας, είναι ασφαλισμένοι σε εταιρείες του εξωτερικού. Στόχος μας είναι η επέκταση της συνεργασίας με κορυφαίες ελληνικές και ξένες εταιρείες
από το χώρο της ασφάλισης. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουμε δημιουργήσει καινοτόμα και
οικονομικά ασφαλιστικά προϊόντα αποκλειστικής κάλυψης, ώστε ολοένα και περισσότεροι ασφαλισμένοι να έχουν πρόσβαση στις υψηλού

επιπέδου υπηρεσίες του Ομίλου.
Γενικότερα πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι ένα μεγάλο
μέρος των δαπανών υγείας είναι «ιδιωτικές» και
μάλιστα εκτός οποιουδήποτε συστήματος ασφάλισης
(ιδιωτικής ή κοινωνικής, επαγγελματικής κ.λπ.),
κατευθείαν από την τσέπη του ασθενούς;

Σε καμία περίπτωση δεν ανταγωνιζόμαστε τον
δημόσιο τομέα υγείας. Θα έλεγα ότι συμπορευόμαστε. Αδιαμφισβήτητα ένας κεντρικός, στρατηγικός σχεδιασμός θα μπορούσε να αποφέρει
πολλαπλά οφέλη, τόσο στην οικονομία όσο και
στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη πρόσβασης
στο σύστημα υγείας. Εδώ και 13 χρόνια, ο Όμιλος
έχει ως βασικό του στόχο οι άνθρωποι που τον
εμπιστεύονται, να αισθάνονται την απαραίτητη
σιγουριά, όσο απρόβλεπτο κι αν είναι το περιβάλλον γύρω τους. Είναι γνωστό πως η οικονομική
συγκυρία που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία
χρόνια, έχει φέρει αλλαγές στις προτεραιότητες,
στις συνήθειες και στις ανάγκες του σύγχρονου
ανθρώπου ως προς την κάλυψη των αναγκών
του για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και νοσηλεία.
Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο υπηρεσιών
υγείας. Η Affidea συμμετέχει σε αυτό το «παιχνίδι;»

Η Affidea σήμερα είναι ο κορυφαίος πάροχος
Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης στην Ευρώπη,
με παρουσία και δραστηριότητα σε 16 χώρες και
245 ιδιόκτητες ιατρικές μονάδες. Μέσω λοιπόν
ενός τόσο διευρυμένου και άρτια οργανωμένου
δικτύου, ο Όμιλος είναι σε θέση να παράσχει την
καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και ποιοτικότερη
Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Και θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να παραμείνουμε στην
πρωτοπορία των εξελίξεων, είτε αυτό σημαίνει
νέες εξαγορές και επενδύσεις είτε νέες θέσεις
εργασίας, προκειμένου να προσφέρουμε υψηλής
ποιοτικής στάθμης υπηρεσίες υγείας για όλους.
Ο χώρος πλέον, όπως σε όλους τους κλάδους,
συγκεντρώνεται. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει περαιτέρω συγκέντρωση στον ιδιωτικό τομέα παροχής
υπηρεσιών υγείας, με την Affidea να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.
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Θέσεις

Πόση ασφαλιστική
συνείδηση να έχει
η Αρετή;
ΜΈΡΕΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ -11 Νοεμβρίου Ημέρα
Ασφάλισης- επανέρχεται το ερώτημα γιατί η παραγωγή ασφαλίστρων στη χώρα μας είναι στο
2% του ΑΕΠ, τι φταίει και γιατί ο Έλληνας έχει
χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση; Αντί απάντησης,
απάντησης που θα πρέπει
να δώσει κάποια στιγμή με
επιστημονικό τρόπο και με
μία ουσιαστική μελέτη ο
ασφαλιστικός κλάδος και
Του Λάμπρου
η Ένωση Ασφαλιστικών
Καραγεώργου
Εταιρειών Ελλάδος, αντιγράφω από ένα ρεπορτάζ του ΒΒC που παρουσίασε η naftemporiki.gr
«…Η 28χρονη Αρετή Σταμπέλου, από την Αθήνα, είναι άνεργη από τον περασμένο Ιούλιο, όποτε εκείνη και οι 24 συνάδελφοί της απολύθηκαν
από το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο δούλευαν…
Η Αρετή ονειρευόταν να κάνει κάτι πιο δημιουργικό στη ζωή της. «Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, ήθελα να ασχοληθώ με την πολιτική ανάλυση ή να δουλέψω σε κάποια Μη Κυβερνητική
Οργάνωση», εξηγεί. Όταν όμως οι γονείς της έφυγαν από την Αθήνα, εκείνη έπρεπε να κάνει όποια δουλειά έβρισκε για να στηρίξει τον εαυτό
της.
Η περίπτωση της Αρετής είναι τυπική στη γενιά αυτή που αποφοίτησε μέσα στη δεκαετή κρίση. Το βασικό τους παράπονο, σχολιάζει το BBC,
δεν είναι τόσο ότι δεν βρίσκουν δουλειά όσο ότι
δεν μπορούν να βρουν μία εργασία, στην οποία να
αισθάνονται ασφαλείς, να παίρνουν αρκετά χρήματα για να ζήσουν και μία εργασία βέβαια που να
ταιριάζει στα προσόντα τους. Αυτό σημαίνει ότι
πάρα πολύ νέοι καταλήγουν να δουλεύουν ως
σερβιτόροι ή ως διανομείς εντύπων. Παράλληλα, ο βασικός μισθός έχει πέσει στα 600 ευρώ
(από 800 προ κρίσης). Αυτοί είναι οι λόγοι για
τους οποίους περίπου 250.000 απόφοιτοι φεύγουν από την Ελλάδα και αναζητούν εργασία στο
εξωτερικό τα τελευταία οκτώ χρόνια…».
Πόση ασφαλιστική συνείδηση να έχει η Αρετή;

Αλέξανδρος
Σαρρηγεωργίου
Να μεταφέρουμε
το μήνυμα της
ασφάλισης 365
μέρες τον χρόνο

Ε

πιστολή-μήνυμα προς την ασφαλιστική αγορά απηύθυνε ο πρόεδρος της
ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, με αφορμή την Ημέρα Ασφάλισης στις
11 Νοεμβρίου. Όσο αναπτύσσεται η ασφαλιστική συνείδηση, τόσο η αγορά θα γίνεται
πιο δυνατή και θα στέκεται δίπλα στην ελληνική κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο
και κοινωνική ευαισθησία,τονίζει ο κ.Σαρρηγεωργίου. Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του προέδρου της ΕΑΕΕ κ.Αλάξενδρου Σαρρηγεωργίου.
Η 11η Νοεμβρίου είναι η ημέρα του κλάδου μας. Η Ημέρα Ασφάλισης που καθιερώθηκε συμβολικά το 2004, είναι μία ημέρα γιορτής για όλους εμάς, τους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς που στόχο
έχει να αναδείξει την προστασία και προσφορά της Ασφάλισης στην κοινωνία και
την οικονομία.
Ως κλάδος βρισκόμαστε σήμερα σε κομβικό σημείο, κρίσιμο για την περαιτέρω ανάπτυξή μας. Από τη μια υπάρχει έλλειμμα
ασφαλιστικής συνείδησης στη χώρα μας,
που αντικατοπτρίζεται στην μικρή κατά κεφαλήν ασφαλιστική δαπάνη σε σχέση με τα
ευρωπαϊκά δεδομένα, ενώ από την άλλη τα
τελευταία χρόνια οι πολίτες αισθάνονται
όλο και περισσότερο την αναγκαιότητα της
ιδιωτικής ασφάλισης, για ένα σίγουρο και
βιώσιμο μέλλον.
Στη νέα αυτή εποχή όλοι εμείς, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούμαστε καθημερινά στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, συνεισφέρουμε σημαντικά και ουσιαστικά με την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία μας στην υποστήριξη των πολιτών
από κάθε λογής κινδύνους και πρέπει να
είμαστε περήφανοι για αυτό.
Στόχος μας, να είμαστε μια ασφαλιστική
αγορά η οποία στέκεται δίπλα στους ασφαλισμένους με συνεχώς μεγαλύτερη αξιοπιστία, να εργαζόμαστε με συνέπεια και ειλικρίνεια προς όφελός τους και μαζί να διαμορφώσουμε έναν κλάδο με κοινωνικό και

ανθρώπινο πρόσωπο.
Φέτος, με αφορμή την Ημέρα Ασφάλισης,
συνεχίζοντας τις δράσεις ανάδειξης της αξίας της Ασφάλισης προς το κοινό, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ως Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ένα σύνολο
δράσεων που πιστεύουμε αναδεικνύουν την
πιο σύγχρονη και “έξυπνη” εικόνα του κλάδου της ασφάλισης στο σύνολό του.
Με το κεντρικό μήνυμα «ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω», η νέα ψηφιακή καμπάνια ενημέρωσης πολιτών που θα δούμε
σύντομα στοχεύει στην αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης και έρχεται να προβληματίσει με έναν διαφορετικό, πρωτότυπο, ανάλαφρο και σύγχρονο τρόπο, παρουσιάζοντας τις διαφορετικές μορφές που
μπορεί να πάρουν τα απρόβλεπτα στη ζωή
μας.Η καμπάνια θα ξεκινήσει στις 11 Νοεμβρίου, με μία teaser επικοινωνία στα
Social Media και θα συνεχίσει με 4 διαφορετικά, αποκαλυπτικά και ανατρεπτικά
videos.Εκ μέρους της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, θα ήθελα να σας
προσκαλέσω να αγκαλιάσετε και εσείς, ατομικά και εταιρικά, τη νέα μας προσπάθεια
και να μείνετε συντονισμένοι στην επίσημη
Facebook σελίδα και στο website της ΕΑΕΕ, για περισσότερες λεπτομέρειες. Μόνον
όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε
στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης της κοινωνίας, μεταφέροντας το μήνυμα της Ασφάλισης 365 μέρες τον χρόνο .
Όσο αναπτύσσεται η ασφαλιστική συνείδηση, τόσο η αγορά θα γίνεται πιο δυνατή και
θα στέκεται δίπλα στην ελληνική κοινωνία
με ανθρώπινο πρόσωπο και κοινωνική ευαισθησία. Παράλληλα θα ωφελείται η εθνική οικονομία και η χώρα μας πολλαπλά από τις επενδύσεις, τις νέες θέσεις εργασίας
και τα φορολογικά έσοδα που η αγορά μας
δημιουργεί.Η δική σας συμβολή και υποστήριξη σε πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν και εξελίσσουν τον κλάδο μας είναι
καθοριστικής σημασίας.

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.

Η νέα καμπάνια της ΕΑΕΕ

Τ

ην ίδια ώρα, με αφορμή την Ημέρα Ασφάλισης πάντα στο πνεύμα της αποστολής της, η ΕΑΕΕ επιμελήθηκε μια νέα καμπάνια για την ανάδειξη της
αξίας της ασφάλισης και του ασφαλιστικού κλάδου γενικότερα. Η καμπάνια
είναι φρέσκια και διαφορετική, τόσο σε σύλληψη όσο και σε υλοποίηση. Ευαισθητοποιεί το κοινό με έξυπνη ματιά και χαριτωμένο χιούμορ.Η νέα αυτή καμπάνια είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη σύνδεση του κλάδου μας με το κοινό. Ας την αξιοποιήσουμε με το να μοιραστούμε το μήνυμά της
με όλους», επισημαίνει η Γενική Διευθύντρια κα Μαργαρίτα Αντωνάκη. Κεντρικό concept της εκστρατείας είναι τα απρόβλεπτα γεγονότα, τα oops που δημιουργούν τις δικές τους ανατροπές στην πορεία της ζωής μας. Υπογραφή και
κεντρικό μήνυμα είναι το moto της ΕΑΕΕ, Ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω.

Ήδη από τις 11 Νοεμβρίου στη σελίδα Facebook της ΕΑΕΕ αναρτήθηκε το
πρώτο post και θα ακολουθήσουν 3 ακόμη δημοσιεύσεις (14/11, 17/11,
20/11).Η κύρια φάση ξεκινά στις 21 Νοεμβρίου, με τη δημοσίευση του πρώτου
video, με θέμα τον σεισμό. Παράλληλα, λανσάρεται ένας εκπαιδευτικός διαγωνισμός μέσα από το microsite theoops.gr. Εκεί το κοινό θα προσκαλείται να
συμμετάσχει σε ένα διαδραστικό quiz γύρω από τα απρόβλεπτα γεγονότα της
ζωής, με στόχο τόσο την ευαισθητοποίησή του όσο και την περαιτέρω εμπλοκή
του (engagement) στην καμπάνια.Θα ακολουθήσουν τρία ακόμα video, τα οποία
θα προβάλλονται ανά δύο εβδομάδες (θέματα Σύνταξη, Αυτοκίνητο, Υγεία). Παράλληλα, το μήνυμα της εκστρατείας θα ενισχύεται και με περιεχόμενο στον
λογαριασμό Facebook της ΕΑΕΕ.
NEXTDEAL #414 # 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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Εθνική Ασφαλιστική

Ο κ. Κάρολος
Σαΐας

Καινοτόμα
προϊόντα σε
ανταγωνιστικές
τιμές

Interasco

Γ

Νέο πρωτοποριακό
πρόγραμμα επιβράβευσης

ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΕ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΖΩΗΣ

πώλησης, η Εθνική Ασφαλιστική για άλλη
ια τρίτη συνεχή χρονιά, η Εθνική Ασφαμια χρονιά έχει καταγράψει σημαντική αύξηλιστική ξεχώρισε στα βραβεία Salus
Index για την ισχυρή της παρουσία στον
ση στο σύνολο της παραγωγής της με την
ασφαλιστικό κλάδο. Η εφετινή διάκριση στα
συνολική παραγωγή για το α 6μηνο το 2018
Salus Index Awards 2018 βασίστηκε σε
να ανέρχεται σε € 317,5 εκατ. σημειώνοντας
δείγμα 20 ασφαλιστικών εταιρειών από όαύξηση 3,6% ενώ τα κέρδη προ φόρων για
την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε €34,1
που αποδείχθηκε ότι, χάρη στα πρωτοποριαεκατ,υπογράμμισε ο κ.Σηφάκης.Στην χώρα
κά της προγράμματα υγείας για ιδιώτες και
μας τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια
επιχειρήσεις, η Εθνική Ασφαλιστική παραστροφή προς την ιδιωτική ασφάλιση τόσο
μένει διαχρονικά πρώτη στον τομέα της υγια την κάλυψη της πρωτοβάθμιας όσο και
γείας, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη κερτης δευτεροβάθμιας περίθαλψης με το μεδοφορία του κλάδου.
Εκ μέρους της διοίκησης της Εθνικής Αγαλύτερο μέρος των πελατών να επιλέγουν
προγράμματα υγείας που δεν απαιτούν χρόσφαλιστικής, στην εκδήλωση του εκδοτικού οργανισμού New Times Publishing, που
νια ή σταθερή δέσμευση. Οι βασικοί παράγοπραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο
ντες που παίζουν τον κυριότερο ρόλο στην
παραβρέθηκε ο κ. Γιάννης Σηφάκης, διευθυεπιλογή του ασφαλιστήριου προγράμματος
Ο κ. Γιάννης Σηφάκης
είναι η σχέση παροχών που προσφέρει το
ντής Bancassurance, Marketing, Διαφήμισης και Λοιπών Συνεργασιών της Εθνικής Ασφαλιστικής ο οποίος και ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε συνάρτηση με το κόστος. Οι πελάτες
λοιπόν ζητούν προϊόντα υγείας υψηλών προδιαγραφών σε ανταγωπαρέλαβε το εφετινό βραβείο.
Ο ίδιος αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την τιμή της βρά- νιστικές τιμές. Με οδηγό της ανάγκες των ασφαλισμένων μας η Εθνιβευσης, τόνισε ότι την θέση της η Εθνική Ασφαλιστική την υποστηρί- κή Ασφαλιστική προσφέρει σειρά καινοτόμων προϊόντων υγείας
ζει δυναμικά όσο δύσκολες και αν είναι οι οικονομικές αλλά και κοι- προσφέροντας πάντα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστινωνικές συγκυρίες στις οποίες έχει βρεθεί η χώρα μας, στηρίζοντας κές τιμές, σημείωσε ακόμη ο κ.Σηφάκης.Σύμφωνα με τον κ. Σηφάκη,
έμπρακτα τόσο την Ελληνική Οικονομία όσο και την κοινωνία. Πάρα στόχος της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι οι ασφαλισμένοι να αισθάνοτις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που συνεχίζουμε να βιώνουμε νται πάντα την σιγουριά και την ποιοτική κάλυψη που μπορεί να προως χώρα και παρά τις λειτουργικές δυσχέρειες λόγω της διαδικασίας σφέρει η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας.

Μινέττα Ασφαλιστική

Νέα
ηλεκτρονική
εφαρμογή
για τους ασφαλισμένους

Σ

τη δημιουργία της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής MyMinetta, που παρέχει στους
ασφαλισμένους γρήγορα και απλά πληροφορίες για τα συμβόλαιά τους, καθώς και
πρόσβαση σε χρηστικές πληροφορίες και λειτουργίες, προχώρησε η Μινέττα Ασφαλιστική,στο πλαίσιο του συνεχούς εκσυγχρονισμού των συστημάτων και των υπηρεσιών της, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των
συνεργατών της. Συγκεκριμένα, όπως υπογραμμίζεται, κάθε ασφαλισμένος στην
εταιρεία, δημιουργώντας τον προσωπικό του λογαριασμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση my.minetta.gr, μπορεί να επωφεληθεί από δυνατότητες όπως άμεση πρόσβαση στα στοιχεία του ασφαλιστικού του διαμεσολαβητή, εκτύπωση αντιγράφου
του συμβολαίου και πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού του. Επίσης παρέχεται ενημέρωση σχετικά με την πορεία της αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς (σύντομα διαθέσιμη),ενώ γίνεται σύνδεση απευθείας με το pay.minetta, για γρήγορη και
άμεση πληρωμή ασφαλίστρων και με δυνατότητα άτοκων δόσεων.

Μισός αιώνας συνέπειας!

Επιτυχημένη η εθελοντική
αιμοδοσία
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΜΙΝΕΤΤΑ,δράση που οργανώθηκε από την
ομάδα Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Εταιρείας,
σε συνεργασία με την αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”. Όπως επισημαίνεται, η ανταπόκριση των εργαζομένων, των συνεργατών αλλά και φίλων της εταιρείας υπήρξε ιδιαίτερα θετική, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν
πολλές μονάδες αίματος. Υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία,
πραγματοποιεί αιμοδοσίες από το 2012,
αντιλαμβανόμενη
την ανυπολόγιστη
προσφορά τους
στο κοινωνικό
σύνολο και την
ουσιαστική βοήθεια που παρέχουν
σε συνανθρώπους μας.

272% ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΈΝΑ ΝΈΟ πρωτοποριακό πρόγραμμα επιβράβευσης της
Interasco σχεδίασαν και υλοποίησαν η Intelli Solutions
και η ClientIQ μέσω της νέας, ευέλικτης πλατφόρμας
Loyalty AmplifyTM, που έχουν αναπτύξει από κοινού οι
δύο εταιρείες.Το πρόγραμμα «ευχαριστώ» αποτελεί το
πρώτο πρόγραμμα επιβράβευσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά που αναπτύσσεται στη λογική του «Total
Relationship Loyalty» και έχει ως στόχο να επιβραβεύει τους πελάτες της Interasco για τη συνολική σχέση που
τηρούν με την εταιρεία. Αυτό το νέο και καινοτόμο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της εταιρείας
που θα εγγραφούν, να συγκεντρώνουν πόντους σε μηνιαία βάση ανάλογα με το εύρος της σχέσης που διατηρούν
με την εταιρεία και να επωφεληθούν μέσω ενός ευέλικτου μηχανισμού εξαργύρωσης στους ειδικά επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος, που αυτή τη στιγμή
περιλαμβάνουν τα Polis Park, την Autoplus, τα Marks &
Spencer, τα γυμναστήρια Yava, την Ευρωγνώση, τo eshop Myshoe, τις εκδόσεις Μεταίχμιο και το Tennis
Square. Όπως τονίζεται,ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μέσα από ένα
360° πακέτο υπηρεσιών που παρείχαν συνδυαστικά οι
εταιρείες Intelli Solutions και ClientIQ, καλύπτοντας από
το συνολικό εμπορικό σχεδιασμό του προγράμματος, μέχρι και την τεχνική υλοποίηση του front & back end συστήματος που το υποστηρίζει, εφαρμόζοντας τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Loyalty
AmplifyTM, που έχουν αναπτύξει από κοινού οι δύο εταιρείες.Η νέα πλατφόρμα Loyalty AmplifyTM μπορεί να
καλύψει όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης
αναφορικά με τα προγράμματα επιβράβευσης, υποστηρίζοντας τη συλλογή πληροφοριών και την επιβράβευση
του πελατολογίου στο πλαίσιο μιας πολυκαναλικής εμπορικής στρατηγικής, ενώ παρέχει τη δυνατότητα ευέλικτων σχημάτων εξαργύρωσης και δυναμικού
campaign management, στοχεύοντας στην αποτελεσματική διαχείριση της πελατειακής βάσης.
Το πρόγραμμα επιβράβευσης «ευχαριστώ» θα αποτελέσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την εταιρεία μας
τα επόμενα χρόνια και βασικό πυλώνα της στρατηγικής
ψηφιακού μετασχηματισμού που ακολουθούμε, τόνισε ο
διευθύνων σύμβουλος της Interasco Κάρολος Σαΐας.
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι από τη συνεργασία μας με
την Intelli Solutions και την ClientIQ, καθώς ήταν δίπλα
μας σε όλο το εγχείρημα, καθοδηγώντας μας αποτελεσματικά σε όλα τα βήματα υλοποίησης και προσαρμόζοντας τη μοναδική τεχνογνωσία που κατέχουν σε λύσεις
που ταιριάζουνε στη δική μας στρατηγική και επιχειρησιακές ανάγκες,πρόσθεσε ο κ. Κάρολος Σαΐας.

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

www.atlantiki.gr
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Κοινωνική Ασφάλιση |
O κ. Πάνος Δημητρίου,
πρόεδρος της Ένωσης
Αναλογιστών Ελλάδος,
στο βήμα της εκδήλωσης

Αξιοπρεπείς συντάξεις
με την ενίσχυση του
δεύτερου πυλώνα
Η πρόταση της Ένωσης Αναλογιστών
Ελλάδος για ένα νέο ασφαλιστικό

Της ΜΑΊΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΊΤΗ

Τ

έσσερα σενάρια για την βελτίωση του ασφαλιστικού συστήματος με ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης ( επικουρικά, επαγγελματικά ταμεία) προβλέπει η μελέτη της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, η οποία ήδη γνωστοποιήθηκε και στο Υπουργείο
Εργασίας. Η μελέτη προτείνει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
ώστε για κύρια και συμπληρωματική ασφάλιση, το ασφάλιστρο να
μην υπερβαίνει το 21% ενώ σε δύο
σενάρια προβλέπεται και η χορήγηση
εθνικής σύνταξης .Το ποσοστό αναπλήρωσης μέσου μισθού
του εργασιακού βίου ( για κύρια και επικουρική) θα κυμαίνεται
από 59%-83% ενώ τα ελλείμματα σε βάθος χρόνου θα μειώνονται σταδιακά στα επίπεδα του 3% του ΑΕΠ.
Οι ερευνητές Ηρακλής Δασκαλόπουλος , Λευτέρης Ζαρκαδούλας και Γιώργος Συμεωνίδης υποψήφιος διδάκτορας του
Πανεπιστημίου Πειραιά και μέλος της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής που εκπόνησαν τη μελέτη με τίτλο «Εναλλακτικές Προσεγγίσεις για τη Βελτίωση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος»
επεσήμαναν κατά την παρουσίασή της σήμερα ότι «η χώρα
πρέπει να περάσει στη λύση του δεύτερου υποχρεωτικού πυλώνα ασφάλισης με κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα, μια λύση η
οποία μπορεί να εξασφαλίσει και σημαντική μείωση των ελλειμμάτων του συνταξιοδοτικού συστήματος και ικανοποιητικές παροχές στους μελλοντικούς συνταξιούχους.»
Κλειδί για την μακροχρόνια οικονομική ευστάθεια και την
αποτελεσματικότητα του συστήματος είναι η θεμελίωση ενός
δεύτερου υποχρεωτικού πυλώνα συνταξιοδοτικής ασφάλισης, ο οποίος θα λειτουργεί κεφαλαιοποιητικά. Ο δεύτερος
πυλώνας θα συμπληρώσει τον υφιστάμενο πρώτο πυλώνα
που θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη βάση του συνταξιοδοτι-

κού συστήματος και να λειτουργεί αναδιανεμητικά.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος κ. Πάνος Δημητρίου, «πεποίθηση της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, είναι ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα, για να
είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο και με αξιοπρεπείς παροχές, θα
πρέπει να είναι ένα σύστημα τριών πυλώνων». «Σαν Ένωση
Αναλογιστών Ελλάδος, αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα του
συνταξιοδοτικού συστήματος, καταθέσαμε την πρόταση αυτή
τόσο στην πολιτεία, όσο και τους κοινωνικούς φορείς. Πιστεύουμε ότι μετά από ένα εξαντλητικό και ουσιαστικό διάλογο όλων των ενδιαφερόμενων, θα πρέπει να αναληφθούν άμεσα
πρωτοβουλίες εάν θέλουμε οι επόμενες γενιές να έχουν ένα
αξιοπρεπές ασφαλιστικό σύστημα», κατέληξε ο κ. Δημητρίου.
Με την εισαγωγή του δεύτερου κεφαλαιοποιητικού πυλώνα προστίθεται ένας ακόμη παράγοντας χρηματοδότησης στο
σύστημα, αυτός των εσόδων από επενδύσεις, στον οποίο μπορεί να βασισθεί σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης των
συντάξεων σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, όπως τονίζεται στη
μελέτη, μειώνεται η εξάρτηση του συστήματος από τη δυσμενή
εξέλιξη των δημογραφικών παραγόντων και αυξάνεται η οικονομική του ευστάθεια, όπως και η ανταποδοτικότητα του.
Η περίοδος μετάβασης όπως και η μέθοδος μετάβασης (π.χ.
από μία γενιά και έπειτα ή κοινή για όλες τις γενιές αλλά με
σταδιακές μεταβολές στις εισφορές) έχουν, όπως είναι αναμενόμενο, πολύ μεγάλη επίδραση έλλειμμα και στην επάρκεια
των παροχών για τα πρώτα χρόνια εφαρμογής. Στο βαθμό που
περιλαμβάνουν και σταδιακή μεταφορά εισφορών από τον 1ο
στον 2ο Πυλώνα, εξακολουθούν να έχουν επίδραση -μικρότερη βέβαια- στο έλλειμμα και στο ποσοστό αναπλήρωσης ακόμη και σε βάθος 40 ετών.
Το σύστημα συμπληρώνεται από έναν τρίτο πυλώνα προαιρετικής συμμετοχής, ο οποίος περιλαμβάνει τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Σενάρια που προβλήθηκαν
Η εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση της δυνατότητας
αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας
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Συνοπτικά, τα σενάρια που μελετήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Σενάριο

Μορφή 1ου Πυλώνα

1
2
3
4

Τελική Εισφορά
1ου Πυλώνα
10%
15%
10%
15%

NDC
NDC
Εθνική Σύνταξη €400
Εθνική Σύνταξη €500

Τελική Εισφορά
2ου Πυλώνα
11%
6%
11%
6%

Σημείωση: η Τελική Εισφορά είναι αυτή που ισχύει μετά την εκάστοτε μεταβατική περίοδο
που έχει υποτεθεί για το κάθε σενάριο.

Έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ

Έλλειμμα (% του ΑΕΠ)
12,00
10,00
O κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος και ο κ. Γιώργος Συμεωνίδης, υποψήφιος
διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιά και μέλος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής

ώστε:
• Να μειωθεί σημαντικά το μακροπρόθεσμο αναλογιστικό έλλειμμα που παρουσιάζει ο πρώτος
πυλώνας και να περιοριστεί σε βάθος χρόνου η ανάγκη χρηματοδότησης των ελλειμμάτων του από
τον κρατικό προϋπολογισμό σε πολύ χαμηλά ποσοστά (χαμηλότερα του 4% του ΑΕΠ).
• Να αναλάβει σημαντικό βάρος της χρηματοδότησης των συντάξεων ένας νέος πλήρως ανταποδοτικός κεφαλαιοποιητικός πυλώνας.
• Η συνολική παροχή από τους δύο πυλώνες στην
κατάσταση ωριμότητας του συστήματος να οδηγεί
σε ποσοστό αναπλήρωσης κατ’ ελάχιστον μεταξύ
55% και 65%.
• Το συνολικό ποσοστό εισφοράς στο σύστημα να
μειωθεί από το σημερινό του επίπεδο και να μην
υπερβαίνει το 21%.
• Για όλα τα σενάρια έχει υποτεθεί υποχρεωτική
ασφάλιση στον 2ο Πυλώνα προκειμένου να αυξηθεί το ποσό της τελικής σύνταξης με την προσθήκη
ενός ανταποδοτικού τμήματος στη συνολική παροχή. Ο 2ος Πυλώνας λειτουργεί ως κεφαλαιοποιητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών και βασίζεται στην ατομική κεφαλαιοποίηση.
Με αυτές τις βασικές προϋποθέσεις, μελετήθηκαν 4 σενάρια με δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις
για τον Πρώτο Πυλώνα βασισμένες σε Νοητή Κεφαλαιοποίηση (NDC) και σε Εθνική Σύνταξη.
1ο σενάριο: Μορφή πρώτου πυλώνα Νοητή Κεφαλαιοποίηση , εισφορά για τον πρώτο πυλώνα
10%, εισφορά για τον δεύτερο πυλώνα 11% από το
χρόνο 2018 και έπειτα
2ο σενάριο: Μορφή πρώτου πυλώνα Νοητή Κεφαλαιοποίηση, εισφορά για τον πρώτο πυλώνα
15%, εισφορά για τον δεύτερο πυλώνα 6% από το
χρόνο 2018 και έπειτα
3ο σενάριο: Ο πρώτος πυλώνας θα χορηγεί Ε-

θνική Σύνταξη 400 ευρώ. Εισφορά για τον πρώτο
πυλώνα 10%. Οι εισφορές στο 2ο Πυλώνα αυξάνονται σταδιακά κατά 1% ετησίως από το 2018 και
καταλήγουν στο 11% το 2028, παραμένοντας σταθερές για τα επόμενα χρόνια .
4ο σενάριο: Ο πρώτος πυλώνας θα χορηγεί Εθνική Σύνταξη 500 ευρώ. Οι εισφορές στο 2ο Πυλώνα αυξάνονται σταδιακά κατά 1% ετησίως από
το 2018 και καταλήγουν στο 6% το 2023, παραμένοντας σταθερές για τα επόμενα χρόνια.
Σημειώνεται ότι το άθροισμα των εισφορών του
1ου και 2ου Πυλώνα για όλα τα σενάρια και για όλα
τα χρόνια της προβολής ανέρχεται στο 21%.
Σε όλες τις προβολές των παραπάνω σεναρίων
χρησιμοποιήθηκε ένα συνεκτικό μοντέλο μακροοικονομικών υποθέσεων βασισμένο πάνω στις παραδοχές του βασικού σεναρίου το οποίο παρείχε
στο υπουργείο Οικονομικών η Eurostat (πληθυσμιακά δεδομένα) και η Ομάδα Εργασίας για τη
Γήρανση (Ageing Working Group) της Επιτροπής
Οικονομικών Υποθέσεων (EPC) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το ίδιο μοντέλο παραδοχών έχει χρησιμοποιηθεί στη μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής του έτους 2015.
Τα Σενάρια 1 και 2, που υποθέτουν ένα σύστημα
Νοητής Κεφαλαιοποίησης, βασίσθηκαν εξολοκλήρου στην μελέτη- πρόταση των Νεκτάριου – Τήνιου – Συμεωνίδη (ΝΤΣ) 1
Τα Σενάρια 3 και 4 βασίζονται σε ένα σταθερό
ενιαίο ποσό σύνταξης 1ου Πυλώνα, πάνω στο οποίο προστίθεται ένα επιπλέον ποσό βασισμένο
στα έτη προϋπηρεσίας κατά την έναρξη του νέου
συστήματος, ώστε να μην θιγούν θεμελιωμένα δικαιώματα ασφαλισμένων και να επιτευχθεί υψηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης. Τα Σενάρια 3 και 4
επηρεάζουν όλους τους ενεργούς ασφαλισμένους
πριν και μετά το 1993, σε αντίθεση με τα Σενάρια 1

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2018

2019
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Σενάριο 1

2025

2030

Σενάριο 2
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2040

Σενάριο 3

2045

2050

Σενάριο 4

2055

2060

EAA

Συνολικό Ποσοστά Αναπλήρωσης
Έτος
2018
2020
2030
2040
2050

Σενάριο 1

Σενάριο 2

Σενάριο 3

87%
89%
94%
84%
75%

87%
88%
91%
77%
62%
66%

64%
64%
60%
61%
64%
72%

2060

και 2 που επηρεάζουν μόνο τους ασφαλισμένους
μετά το 1993.
Στα γραφήματα απεικονίζεται η εξέλιξη του ετήσιου ελλείμματος του συνολικού Συστήματος Ασφάλισης (σύνολο ταμείων κοινωνικής ασφάλισης) ως ποσοστό του ΑΕΠ για όλα τα εξεταζόμενα
σενάρια. Όπως φαίνεται, στα Σενάρια 3 και 4 το
έλλειμμα μειώνεται δραστικά για τα έτη από το
2030 και έπειτα, καταλήγοντας στο 1.26% και
1.40% του ΑΕΠ αντίστοιχα, σε σχέση με το 3.03%,
2.05% και 6.54% του ΑΕΠ για το σενάριο 1 και 2 και
την μελέτη της ΕΑΑ αντίστοιχα. Τονίζεται ότι όλα
τα Σενάρια εμφανίζουν μακροχρόνια αρκετά χαμηλότερα ελλείμματα σε σχέση με την μελέτη της ΕΑΑ. Κατά συνέπεια, όλα τα Σενάρια που εξετάσθηκαν, οδηγούν τελικώς σε ένα πολύ περισσότερο
ευσταθές και εύρωστο Σύστημα Ασφάλισης από το
αναμενόμενο χωρίς μεταβολές.

Σενάριο 4

74%
75%
71%
64%
59%
59%

ΕΑΑ

87%
88%
87%
81%
77%
74%

Ο δεύτερος πυλώνας
ενισχύει τα ποσοστά αναπλήρωσης
Το 1ο σενάριο φαίνεται να ξεχωρίζει από τα εξεταζόμενα σενάρια ξεκινώντας από ποσοστό αναπλήρωσης 87% κατά τον πρώτο χρόνο και καταλήγοντας στο 83%, ενώ ακολουθεί το 3ο σενάριο
ξεκινώντας από το 64% και καταλήγοντας στο 72%.
Το γεγονός αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στο ότι ο αποδοτικότερος 2ος Πυλώνας, λαμβάνει μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εισφορών σε αυτά τα
δύο Σενάρια.
Όπως παρατηρείται σε όλα τα σενάρια ο 2ος Πυλώνας αποτελεί βασική παράμετρο για την αύξηση
του ποσού της σύνταξης αλλά και του ποσοστού
αναπλήρωσης με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα στα σενάρια 1 και 3 όπου οι εισφορές στο 2ο
Πυλώνα ανέρχονται στο 11%.

Πώς ο 2ος πυλώνας μπορεί να αποδώσει παροχές που οδηγούν σε πολύ υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης

Η

προβολή στο μέλλον των μεγεθών του συνταξιοδοτικού
συστήματος γίνεται με βάση συγκεκριμένες παραδοχές για
την εξέλιξη των δημογραφικών και οικονομικών παραμέτρων οι οποίες όμως δεν είναι ανεξάρτητες από το σύστημα αλλά
βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση με αυτό. Αυτός είναι ένας
βασικός λόγος για τον οποίο κάθε τέτοια προβολή έχει περιορισμούς ως προς την ακρίβεια της και μπορεί, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις μακροχρόνιες προβλέψεις της, να αποκλίνει σημαντικά
από την πραγματικότητα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις
για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, πρέπει να
προηγηθεί μια πολύ εκτενέστερη ανάλυση από την παρούσα η
οποία, θα προβάλλει τα μεγέθη του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αλληλεπιδράσεις με τους με τους συναφείς οικονομικούς και δημογραφικούς παράγοντες. Παρά το γεγονός αυτό
η παρούσα εργασία παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα για την πιθανή επίδραση που θα είχαν εναλλακτικά σχέδια στην οικονομική
ευστάθεια του συνταξιοδοτικού συστήματος αλλά και την επάρ-

κεια των παροχών που αποδίδει.
Κατά πρώτον, φαίνεται ότι η δημιουργία ενός 2ου κεφαλαιοποιητικού πυλώνα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να εξασφαλίσει
συρρίκνωση των ελλειμμάτων του συνταξιοδοτικού συστήματος σε βάθος χρόνου. Αυτό μάλιστα γίνεται χωρίς να επηρεασθεί
η επάρκεια των παροχών, αφού ο 2ος Πυλώνας μπορεί να αποδώσει σε βάθος χρόνου παροχές που οδηγούν σε πολύ υψηλά
ποσοστά αναπλήρωσης.
Η περίοδος μετάβασης όπως και η μέθοδος μετάβασης (π.χ.

NEXTDEAL #414 # 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

από μία γενιά και έπειτα ή κοινή για όλες τις γενιές αλλά με σταδιακές μεταβολές στις εισφορές) έχουν, όπως είναι αναμενόμενο, πολύ μεγάλη επίδραση έλλειμμα και στην επάρκεια των παροχών για τα πρώτα χρόνια εφαρμογής. Στο βαθμό που περιλαμβάνουν και σταδιακή μεταφορά εισφορών από τον 1ο στον 2ο
Πυλώνα, εξακολουθούν να έχουν επίδραση -μικρότερη βέβαιαστο έλλειμμα και στο ποσοστό αναπλήρωσης ακόμη και σε βάθος
40 ετών.
Με δεδομένο ένα συνολικό ποσοστό εισφορών για 1ο και 2ο

NEXTDEAL #414 # 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Πυλώνα, όταν αυξάνεται το μερίδιο του 1ου πυλώνα γίνεται μεν
δυνατή η στήριξη υψηλότερων παροχών βραχυχρόνια χωρίς αντίστοιχη αύξηση του ελλείμματος, μειώνονται δε πολύ σημαντικά οι παροχές που το σύστημα αποδίδει μακροχρόνια σε κατάσταση ισορροπίας. Αυτό συμβαίνει διότι αφαιρούνται πόροι από
τον γενικά αποδοτικότερο 2ο Πυλώνα.
Με δεδομένες τις δημογραφικές και οικονομικές συνθήκες,
σε οποιοδήποτε σχεδιασμό ενός συνταξιοδοτικού συστήματος
υπάρχει μία προφανής θεμελιώδης σχέση μεταξύ του ελλείμμα-

τος χρηματοδότησης και του ποσοστού αναπλήρωσης. Όταν ενισχύονται οι παροχές και αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης,
μεγαλώνει ταυτόχρονα και το έλλειμμα χρηματοδότησης. Η βασικότερη πρόκληση σε οποιαδήποτε μελλοντική μεταρρύθμιση
είναι η εύρεση του κατάλληλου σημείου ισορροπίας μεταξύ χρηματοδότησης και επάρκειας παροχών, ώστε να διασφαλίζεται η
μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα επαρκές επίπεδο αναπλήρωσης.
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Όμιλος AXA Ισχυρή
αύξηση εσόδων

τα 75,8 δισ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά έσοδα του ομίλου AXA στο εννεάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 4%,
ενώ τα ετησιοποιημένα ασφάλιστρα νέας
παραγωγής σημείωσαν αύξηση 9% και
διαμορφώθηκαν στα 4,8 δισ. ευρώ με την
αξία νέας παραγωγής να αυξάνεται 4%
στα 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στην υγεία, σημειώθηκε αύξηση εσόδων κατά 7% και διαμορφώθηκε
στα 9,9 δις ευρώ,ενώ στην Προστασία, τα
ετησιοποιημένα ασφάλιστρα νέας παραγωγής αυξήθηκαν κατά 10% στα 1,6 δις
ευρώ, ενώ στις Γενικές ασφαλίσεις, η
αύξηση εσόδων εμπορικών κινδύνων ήταν 2% στα 12,4 δις ευρώ.
Η ΑΧΑ πέτυχε ισχυρή επίδοση κατά
τους πρώτους εννιά μήνες του 2018, που
αντικατοπτρίζει τη δύναμη των δραστηριοτήτων μας και την αποτελεσματικότητα
του απλοποιημένου λειτουργικού μας μοντέλου, τόνισε ο Gérald Harlin, αναπληρωτής CEO και CFO του ομίλου AXA.
Αναπτυχθήκαμε και στις πέντε γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, καθώς και σε όλους τους τομείς εργασιών μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι καταγράψαμε ισχυρή αύξηση εσόδων στους
προτιμώμενους τομείς, με συνεχή δυναμική ανάπτυξης στην Υγεία, Προστασία
και Ασφαλίσεις Εμπορικών Κινδύνων,
πρόσθεσε ο κ. Gérald Harlin.
Τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώσαμε την
εξαγορά του ασφαλιστικού ομίλου XL, ο-

Ο κ. Gérald Harlin

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)

Ταμείο Ερευνών ΑΧΑ

Προστατεύει το περιβάλλον
και τον πλανήτη

ρόσημο στην πορεία για τον μετασχηματισμό μας, ενώ ο ισολογισμός του ομίλου
ΑΧΑ παραμένει ισχυρός με τον Δείκτη
Φερεγγυότητας ΙΙ στο 195%, σε ευθυγράμμιση με το πλάνο μας, υπογράμμισε ο
αναπληρωτής CEO και CFO του ομίλου
AXA.
Στο τρίμηνο, ανακοινώσαμε επίσης τη
συνεργασία με τη Liverpool Football Club
ως παγκόσμιος ασφαλιστικός συνεργά-

της και αναδειχθήκαμε από την Interbrand
ως η 1η παγκόσμια ασφαλιστική επωνυμία για 10η συνεχή χρονιά. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους πελάτες μας για τη συνεχή εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και
είμαι ευγνώμων στους εργαζόμενους,
στους ασφαλιστικούς συμβούλους και
στους συνεργάτες μας για το ισχυρό τους
κίνητρο και τη δέσμευσή τους,σημείωσε ο
κ. Gérald Harlin.

Το ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Ερευνών της ΑΧΑ για το Περιβάλλον, περιλαμβάνει 200 προγράμματα σε 28 χώρες, καθώς όπως
τονίζεται οι άνθρωποι του ομίλου είναι πεπεισμένοι ότι η ανάληψη άμεσης δράσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την προστασία του πλανήτη μας. Στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος έχει θέσει τα τελευταία 10 χρόνια
ως πρώτη μας προτεραιότητα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, μέσω του Ταμείου Έρευνας της Εταιρείας, υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση των αλλαγών στο περιβάλλον μέσω της «μοντελοποίησής» τους. Συγκεκριμένα, οι περιβαλλοντικοί
κίνδυνοι και η διαχείρισή τους, η κλιματική αλλαγή, η προστασία των
πόλεων και των οικοσυστημάτων από τις φυσικές καταστροφές είναι
μερικά από τα πεδία, την έρευνα των οποίων χρηματοδοτούμε με στόχο
ένα καλύτερο αύριο για όλους.
Το ερευνητικό πρόγραμμα του Καθηγητή Roshanka Ranasighe (που
υποστηρίζεται από το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ) για τις συνέπειες των
κλιματικών αλλαγών και τους παράκτιους κινδύνους είναι μια φιλόδοξη ερευνητική προσπάθεια που στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των
φυσικών νόμων που επηρεάζουν τη ζωή των ακτογραμμών. Συγκεκριμένα, μέσω αυτής της μελέτης καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη απλουστευμένων μοντέλων για τον ταχύτερο και ακριβέστερο υπολογισμό
των φυσικών κινδύνων σε αυτές τις περιοχές. Το όφελος; Συγκεκριμένες πληροφορίες και καλύτερη προετοιμασία για τους κινδύνους που
προκαλούνται από τις αλλαγές στο κλίμα και το περιβάλλον.

Μείωση παραγωγής κατά 13,3% τον Σεπτέμβριο για τις ασφαλίσεις Ζωής

ΕΑΕΕ: Αύξηση 2,1% στην παραγωγή ασφαλίστρων στο εννεάμηνο

Κ

ατά 2,1% ενισχύθηκε η παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων το εννεάμηνο,
Παραγωγή εγγεγραμμένων
σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, στην
ασφαλίστρων (€)
οποία ανταποκρίθηκαν 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το
93,3% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των
Ασφαλίσεις Ζωής
ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία,
τον Σεπτέμβριο του 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017, οι ασφαλίσεις
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών
Ζωής μείωσαν την παραγωγή τους κατά 13,3% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Ομοίεκ των οποίων
ως, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν μείωση (-2,1%), μετά από οκτώ συνεχόμενους μήνες αύξησης. Συνολικά, η παραγωγή ασφαλίστρων μηνός Σεπτεμβρίου
Αστική ευθύνη οχημάτων
μειώθηκε κατά 7,8%, έναντι του Σεπτεμβρίου του 2017.Ειδικότερα,η συνολική παραΛοιποί κλάδοι κατά Ζημιών
γωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ανήλθε σε €2.869.054.502,04, αυξημένη κατά
2,1% σε σχέση με το 9μηνο του 2017,ενώ οι ασφαλίσεις ζωής κατέγραψαν ασφάλιΣύνολο
στρα ύψους €1.364.374.014,11 (-0,4%), με την
παραγωγή στον κλάδο Ι. Ασφαλίσεις Ζωής να
καταγράφει μείωση 2,6% και στον κλάδο III.
Ασφαλίσεις Ζωής (€)
μείωση κατά 3,8%. Η παραγωγή στις Ασφαλίσεις
κατά
Ζημιών
ανήλθε
σε
I. Ασφαλίσεις Ζωής
€1.504.680.487,93, αυξημένη κατά 4,4%. Ειδικότερα η παραγωγή στον κλάδο Αστικής ευθύIII. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις
νης οχημάτων ανήλθε στα €552.690.224,69 (VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων
0,8%) και στους Λοιπούς κλάδους κατά Ζημιών
στα €951.990.263,24 (+7,7%).

Λοιπές ασφαλίσεις Ζωής (κεφαλαιοποίησης)
Σύνολο

Ιανουάριος –
Σεπτέμβριος 2018

Συμμετοχή

Μεταβολή
έναντι 2017

1.364.374.014,11

47,6%

-0,4%

1.504.680.487,93

52,4%

+4,4%

552.690.224,69

19,3%

-0,8%

951.990.263,24

33,1%

+7,7%

2.869.054.502,04

100%

+2,1%

Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2018

Συμμετοχή

Μεταβολή

967.086.355,30

70,9%

-2,6%

215.341.710,93

15,8%

-3,8%

181.938.248,75

13,3%

+18,3%

7.699,13

0,001%

-27,3%
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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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Γιάννης Γιαννακόπουλος

Πώς βλέπει η IINTERAMERICAN την εκπαίδευση των δικών της ασφαλιστικών συμβούλων;

Επικεφαλής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης των Δικτύων INTERAMERICAN

H εκπαίδευση αναβαθμίζει τον ασφαλιστή
Τη σημασία της
εκπαίδευσης για την
ασφαλιστική αγορά,
αναδεικνύει σε
συνέντευξή του στο
NextDeal o κ. Γιάννης
Γιαννακόπουλος,
επικεφαλής
Εκπαίδευσης
& Ανάπτυξης
των Δικτύων
Interamerican.
Η εκπαίδευση των
ασφαλιστικών
συμβούλων είναι
κρίσιμη, τόσο για τους
ίδιους όσο και για τη
μακροπρόθεσμη
κερδοφορία μιας
ασφαλιστικής
επιχείρησης, τονίζει
χαρακτηριστικά
ο κ. Γιαννακόπουλος.
Σημειώνει ακόμη
ότι ειδικά για τις
ασφαλιστικές εταιρίες
που έχουν δικό τους
δίκτυο πωλήσεων,
όπως η Interamerican,
η οργανωμένη
και συστηματική
εκπαίδευση είναι
το συστατικό που
δημιουργεί το
ανταγωνιστικό
τους πλεονέκτημα

Ποιά είναι η σημασία της εκπαίδευσης των δικτύων
πωλήσεων στη σημερινή εποχή;

Η ικανότητα να μαθαίνεις συνεχώς και να προσαρμόζεσαι στη σημερινή και ιδιαίτερα απαιτητική
εποχή είναι το θεμέλιο της επιτυχίας. Σύμφωνα με
τον World Economic Forum, το 35% των βασικών
δεξιοτήτων που απαιτούνται σήμερα σε εργασίες
θα αλλάξουν μέχρι το 2020. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να μαθαίνει και να αποκτά νέες δεξιότητες ώστε να ανοίγει νέες αγορές, να προσφέρει πολύτιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες και να
επικοινωνεί με αποτελεσματικό τρόπο με τους πελάτες.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ασφαλιστικού
συμβούλου είναι η ουσιαστική σύνδεση με τον πελάτη, που γίνεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του. Ο σύμβουλος πρέπει να διαθέτει δεξιότητες ώστε να επικοινωνεί με κάθε τρόπο, ακόμη
και με τους πιο σύγχρονους, όπως είναι τα mobile
applications. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει μεθοδολογίες διερεύνησης αναγκών και να έχει εξαιρετική ασφαλιστική τεχνογνωσία, ώστε να βοηθάει
στην επιλογή της καταλληλότερης λύσης. Τέλος,
σε κάθε επικοινωνία και επαφή με τον πελάτη πρέπει να τηρείται η Ελληνική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο.
Γίνεται αντιληπτό, ότι η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης, οδηγεί σταδιακά τον ασφαλιστικό σύμβουλο εκτός ασφαλιστικής αγοράς. Ειδικότερα, για
τους νέους επαγγελματίες που επιλέγουν τον χώρο
μας, η εκπαίδευση είναι ο κυρίαρχος παράγοντας
παραμονής στο επάγγελμα.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι οφείλουν να αναζητούν συνεχώς τη γνώση και οι
ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης για τα δίκτυα πωλήσεων και να τους διασφαλίζουν ότι θα μαθαίνουν
εξίσου γρήγορα με την ταχύτητα των αλλαγών στο
περιβάλλον.

Στην INTERAMERICAN αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία και η ανάπτυξη βασίζεται
στην αποτελεσματική εκπαίδευση των ανθρώπων μας. Η εταιρία μας πρωταγωνιστεί στο χώρο της εκπαίδευσης επί δεκαετίες, αναπτύσσοντας συνεργασίες με
σημαντικούς εκπαιδευτικούς φορείς τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Ενδεικτικά να αναφέρω οργανισμούς από το εξωτερικό, τους οποίους εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπως οι LIMRA, LOMA, GAMA, MDRT, PFS,
BLED University, ACHMEA Academy και EURAPCO, οι οποίοι προσδίδουν στους
συνεργάτες μας εκτός από γνώσεις και καλές πρακτικές, κύρος και τα κατάλληλα
ερεθίσματα για να βρεθούν ακόμη πιο ψηλά στις προτιμήσεις του Έλληνα καταναλωτή.
Επιπλέον, η INTERAMERICAN πρόσθεσε στο
εταιρικό δίκτυο πωλήσεων εκπαιδευτικά προH Ιnteramerican
γράμματα Financial Planning και συμβουλευτικής πώλησης με στόχο την παροχή υπηρεσιών οι
πρωταγωνιστεί
οποίες να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες
του πελάτη και να κτίζουν μακροχρόνιες σχέσεις
στο χώρο της
εμπιστοσύνης μαζί τους. Αξίζει να επισημάνω,
εκπαίδευσης
ότι η επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη
των συνεργατών των Δικτύων Πωλήσεων αποεπί δεκαετίες,
τελεί ένα από τα συστατικά που υποστηρίζουν
την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της
αναπτύσσοντας
INTERAMERICAN.
συνεργασίες
Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Δικτύων Πωλήσεμε σημαντικούς
ων της INTERAMERICAN υλοποιεί το νέο στρατηγικό της πλάνο της, που περιλαμβάνει νέα εκεκπαιδευτικούς
παιδευτικά projects και υπηρεσίες με σημαντική
φορείς
προστιθέμενη αξία για τους ανθρώπους μας, τα
οποία βασίζονται σε σύγχρονες πρακτικές στον
χώρο της μάθησης. Ένα παράδειγμα τέτοιου εκπαιδευτικού έργου αποτελεί η Σχολή
Management για τους managers και υποψήφιους managers του εταιρικού δικτύου μας.
Τί προσφέρει η Σχολή Μanagement της INTERAMERICAN;

Αξίζει τελικά η σημαντική επένδυση που γίνεται για την
εκπαίδευση των ασφαλιστικών συμβούλων;

Η εκπαίδευση των ασφαλιστικών συμβούλων
είναι κρίσιμη, τόσο για τους ίδιους όσο και για την
μακροπρόθεσμη κερδοφορία μιας ασφαλιστικής
επιχείρησης. Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, οι περισσότερες βιομηχανίες όπως και η ασφαλιστική αντιμετωπίζει νέες και δυναμικές προκλήσεις. Η ανάπτυξη δεν επιταχύνεται πλέον με
τους ίδιους ρυθμούς όπως και στο παρελθόν, ενώ
ο αυξημένος ανταγωνισμός και οι προσδοκίες των
πελατών καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την εξασφάλιση σταθερών πωλήσεων και κερδοφορίας.
Όλες οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι το ύψος των
πωλήσεων συνδέεται με τη συστηματική εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων των πωλήσεων.
Μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, οι ασφαλιστικοί
σύμβουλοι μαθαίνουν να λειτουργούν πιο συστηματικά, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Πρόσφατη έρευνα από την Αμερικανική Εταιρεία για
την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη έδειξε ότι η παρακίνηση και η αύξηση του ηθικού μέσω της κατάρτισης, για όσους απασχολούνται στον χώρο των πω-
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Το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό
του ασφαλιστικού
συμβούλου είναι
η ουσιαστική
σύνδεση με τον
πελάτη, που
γίνεται με σκοπό
την κάλυψη των
αναγκών του

λήσεων, βοηθάνε να έρθουν αρκετά βελτιωμένα αποτελέσματα.
Ειδικά για τις ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν δικό τους δίκτυο
πωλήσεων,
όπως
η
INTERAMERICAN, η οργανωμένη
και συστηματική εκπαίδευση είναι
το συστατικό που δημιουργεί το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.
Έχει αποδειχτεί ότι η ουσιαστική
εκπαίδευση δημιουργεί περισσότερους κορυφαίους ασφαλιστικούς συμβούλους, επιπέδου
MDRT, αυξάνει το πλήθος των συνεργατών με εξειδικευμένη γνώση
αγορών και ασφαλιστικών αντικειμένων, βοηθάει στην παραμονή
των συνεργατών στο επάγγελμα,
υποστηρίζει τη διατήρηση θετικού

κλίματος στα γραφεία πωλήσεων
και στις ομάδες και αποτελεί το απαραίτητο εφόδιο από το οποίο θα
προκύψει η συμβουλή προς τον
πελάτη.
Η επιτυχία των ασφαλιστικών
συμβούλων έρχεται έπειτα από
συστηματική και μεθοδική προσπάθεια, που πραγματοποιείται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί μια ευχάριστη, συστηματική συνήθεια.
Αυτό τελικά, που διαφοροποιεί έναν διαχρονικά πετυχημένο ασφαλιστικό σύμβουλο από έναν άλλο,
είναι η συνεχής ποιοτική εκπαίδευση, η οποία ξεπερνά την τυπική
απόκτηση γνώσεων.
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Η συνεχής βελτίωση των agency managers και η ανάδειξη των νέων ταλέντων
από το εταιρικό δίκτυο, που θα ασχοληθούν μελλοντικά με τη διοίκηση γραφείων
πωλήσεων και ομάδων, αποτελούν μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της
INTERAMERICAN. Η Εταιρία, μέσω της Σχολής, παρέχει στους Συντονιστές, στους
unit managers και στους υποψήφιους managers, συστηματική κατάρτιση στη διοίκηση γραφείων και ομάδων και νέες γνώσεις και εργαλεία, αναδεικνύοντας τις
νέες διαστάσεις λειτουργίας του δικτύου agency. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι μέχρι το 2020 θα έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 150 managers και υποψήφιοι managers σε τουλάχιστον 80 εργαστηριακές ημέρες, σε προγράμματα τα οποία
σχεδιάστηκαν για τους ηγέτες που θα κάνουν τη διαφορά στην ασφαλιστική αγορά.
Σημαντικό μέρος της σχολής αποτελείται από προγράμματα της LIMRA. Δεκαεπτά πολυήμερα εργαστήρια της LIMRA θα υλοποιηθούν κατά το προσεχές χρονικό
διάστημα. Η LIMRA μάς παρέχει την τεχνογνωσία στη διοίκηση ασφαλιστικών γραφείων, η οποία βασίζεται στις καλές πρακτικές των εκατοντάδων εταιριών - μελών της. Τα προγράμματα της LIMRA, μαζί με εκείνα άλλων οργανισμών, θα συντελέσουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δημιουργία ικανότερων ομάδων, που θα πετυχαίνουν στις προκλήσεις και θα οδηγούν την απόδοση σε υψηλά
επίπεδα.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που έχει ο προγραμματισμός της εκπαίδευσης των δικτύων
πωλήσεων της INTERAMERICAN;

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης των Δικτύων Πωλήσεων της INTERAMERICAN έχει τα εξής τρία χαρακτηριστικά:
• Ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των Δικτύων Πωλήσεων με τους
στόχους της Εταιρίας.
• Συνεχής, δομημένη και αποτελεσματική εκπαίδευση, ώστε να καλύπτει τις σημερινές και τις μελλοντικές απαιτήσεις, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον σημαντικό
ρόλο του ασφαλιστικού συμβούλου στην κοινωνία.
• Σεβασμός του διαφορετικού τρόπου εργασίας του ασφαλιστικού συμβούλου: η
εκπαίδευση είναι διαθέσιμη όταν την χρειάζεται και προσφέρει ευελιξία στον συνεργάτη, όσον αφορά στον τρόπο που τού παρέχεται.
Ουσιαστικά, η υλοποίηση του νέου στρατηγικού πλάνου της Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης των Δικτύων Πωλήσεων της INTERAMERICAN αποσκοπεί στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης, που οδηγεί τους συνεργάτες μας
να πετύχουν στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο που επιτελούν, όχι μόνο για τις πωλήσεις αλλά και για την αξία της σχέσης της Εταιρίας με τον πελάτη.
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Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός

Έ

να μακρόπνοο εταιρικό σχέδιο για την εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με την οικονομία και τη
διαχείριση του χρήματος αναπτύσσει η
Interamerican. Η εταιρεία, συνδέοντας τις πρωτοβουλίες της με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable
Development Goals) και ειδικότερα με τους στόχους
για «Ποιοτική Εκπαίδευση» και «Αντιμετώπιση της
Φτώχειας», ανακοίνωσε τη διεύρυνση του προγράμματός της με τη συνεργασία, για πρώτη φορά και για
τη σχολική περίοδο 2018-2019, του οργανισμού «The
Tipping Point».Όπως επισημαίνεται,η Interamerican
υποστηρίζει χορηγικά και με εθελοντές μέντορες δικά
της στελέχη τη δράση με τίτλο «Χρηματοοικονομικός
Αλφαβητισμός».
Με αυτή τη δράση, μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 5 επιλεγμένα Γυμνάσια και Λύκεια της
χώρας, θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν και
να κατανοήσουν την έννοια και την αξία του προγραμματισμού εσόδων - εξόδων, της αποταμίευσης και της
συμβολής της ασφάλισης στην οικονομική ευημερία,
κτίζοντας ασφαλιστική συνείδηση.
Ταυτόχρονα, οι μαθητές θα γνωρίσουν τις επαγγελματικές δυνατότητες και ευκαιρίες που σχετίζονται με
τον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς και τους τρόπους με
τους οποίους η ψηφιακή τεχνολογία ενσωματώνεται
στις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τις αλλάζει.
Μέσω προγραμματισμένων, διαδραστικών live video
συνεδριών, που οργανώνει η «The Tipping Point» με
τη συνεργασία των επιλεγμένων σχολείων, οι μαθητές θα συζητούν με έμπειρους επαγγελματίες προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα την οικονομία, το χρήμα και την ασφάλιση και κυρίως, να αποκτήσουν υγιή
καταναλωτικά πρότυπα.
Γενικότερος σκοπός του «The Tipping Point» είναι
να συμβάλλει στη δημιουργία ενημερωμένων και ενσυνείδητων νέων όσον αφορά τις ακαδημαϊκές επιλογές τους και τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας στην επι-

κοινωνία, οι μαθητές διευρύνουν τους ορίζοντές
τους, ερχόμενοι σε διάλογο με καταξιωμένα στον τομέα τους πρόσωπα από όλο τον κόσμο, που λειτουργούν ως μέντορες.
Στον κατάλογο των μεντόρων, με ενδιαφέρουσες
θεματικές, περιλαμβάνονται από γιατροί και αγρότες,
μέχρι μηχανικοί της NASA - πρόσωπα, που οι μαθητές
δεν θα μπορούσαν να συναντήσουν με διαφορετικό
τρόπο. Εν προκειμένω, στην ειδικά διαμορφωμένη
δράση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για τα
5 Γυμνάσια και Λύκεια συμμετέχουν από την
INTERAMERICAN, που υποστηρίζει χορηγικά το θεματικό πεδίο, 15 στελέχη και συνεργάτες της, που έχουν
περάσει και από σχετική εκπαιδευτική προετοιμασία.
Μέχρι σήμερα περισσότερα από 120 ιδρύματα της
δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του «The Tipping Point». Τα Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια που συμμετέχουν, λειτουργούν σε πόλεις και χωριά όλης της χώρας. Έχουν
πραγματοποιηθεί σε διάστημα 6 μηνών περί τις 200
συνεδρίες, στις οποίες έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 3.000 μαθητές. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας.
Η εν λόγω πρωτοβουλία της εταιρείας έρχεται να
συμπληρώσει τη συνεργασία της με το Ινστιτούτο
Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, του οποίου πρόεδρος είναι ο επιστημονικός συνεργάτης της εταιρείας Νίκος Φίλιππας, καθηγητής Χρηματοοικονομικής
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επισημαίνεται ότι, στο
πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Interamerican έχει
υποστηρίξει την έκδοση δύο εικονογραφημένων βιβλίων του κ. Φίλιππα για την εισαγωγή των μικρότερων παιδιών (πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) στις έννοιες της οικονομίας και του χρήματος, με τους τίτλους «Αποταμιεύοντας για το μέλλον μας!» και «Προγραμματίζοντας για το μέλλον μας!».
Επισημαίνεται ότι τα βιβλία έχουν παρουσιαστεί και
σε αρκετά σχολεία από τον συγγραφέα καθηγητή και
διανέμονται δωρεάν.
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ΣΕ ΑΠΌΓΝΩΣΗ Η ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΤΟΥ CLAWBACK
Μια νέα γενιά προβληματικών επιχειρήσεων δημιουργεί η πολιτική φαρμάκου της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύφων σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την κατάθεση στη διακομματική επιτροπή για το φάρμακο,
των προτάσεων της ελληνικής παραγωγικής φαρμακοβιομηχανίας

υγεία

ERGO - ΣΕΓΑΣ

Εγκαινίασαν την ERGO Marathon Expo

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΌΜΗ ΧΡΟΝΙΆ η ERGO Ασφαλιστική ένωσε τις δυνάμεις της με τον
ΣΕΓΑΣ, ως μεγάλος χορηγός του και στήριξε έμπρακτα τους δρομείς του 36ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Προστάτευσε το σύνολο των συμμετεχόντων από
τον κίνδυνο ατυχήματος, κατά τη διάρκεια του αγώνα, παρέχοντας τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες της.
Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Αμύνης κου Πάνου Ρήγα, του Προέδρου του ΣΕΓΑΣ κου Κώστα Παναγόπουλου, του Προέδρου της AIMS κου Paco
Borao και του Διευθυντή Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO κου Στάθη Τσαούση πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της επίσημης εμπορικής έκθεσης του Μαραθωνίου Marathon Expo, στην οποία η ERGO είναι Ονομαστικός Χορηγός και συμμετείχε με παρουσία στο χώρο με κεντρικό περίπτερο. Στο κεντρικό περίπτερο της
ERGO οι επισκέπτες δρομείς είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ενδεικτικές μετρήσεις
για την πρόληψη της υγείας τους, αλλά και να διασκεδάσουν δοκιμάζοντας την τύχη
τους και κερδίζοντας δώρα.

ERGO Ασφαλιστική
Ανοιχτός και δημιουργικός
διάλογος με το δίκτυο
Ο

κτώ σημαντικές συναντήσεις με το
ναγιώτου έκανε έναν λεπτομερή απολογιδίκτυο των συνεργατών από το εταισμό των εταιρικών ενεργειών από την αρρικό και το ανεξάρτητο δίκτυο πωλήχή του έτους. Έμφαση έδωσε στις δεσμεύσεων πραγματοποίησε η διοίκηση της
σεις που είχε αναλάβει η εταιρεία στις
ERGO Ασφαλιστικής σε Αθήνα, Θεσσαλοπροηγούμενες συναντήσεις τους, οι οποίες
υλοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα ενημέρωνίκη, και Ηράκλειο Κρήτης,με στόχο την ενημέρωση του δικτύου των συνεργατών
σε αναλυτικά τους συνεργάτες για τις επόγια θέματα εταιρικών διαδικασιών και υμενες πρωτοβουλίες και τα έργα που έπηρεσιών και η ανταλλαγή απόψεων σε
χουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του
μια σειρά από επίκαιρα ζητήματα που απαέτους.
Ο διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λεισχολούν τον ασφαλιστικό κλάδο.
Όπως τονίζεται, στις συναντήσεις ο CEO
τουργιών κ. Στάθης Τσαούσης, ο οποίος
της ERGO Ασφαλιστικής κ. Θεόδωρος
ήταν και συντονιστής των συναντήσεων
Κοκκάλας και τα στελέχη της διοίκησης, ο
αφού ευχαρίστησε θερμά όλους τους συμγενικός διευθυντής κ. Δημήτριος Χατζηπαμετέχοντες για την παρουσία τους, αναναγιώτου, ο διευθυντής Τομέα Εμπορικών
φέρθηκε στον ουσιαστικό ρόλο της εκπαίΛειτουργιών κ. Στάθης Τσαούσης, ο διευδευσης των Συνεργατών, η οποία αποτελεί
ικανή και αναγκαία συνθήκη για την απρόθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών
Ασφαλίσεων Ζημιών κ. Στέφανος Στεφασκοπτη ανάπτυξη των εργασιών της εταινίδης, ο διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών
ρείας. Παράλληλα, ο κ. Τσαούσης τόνισε
Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείτην ουσιώδη συμβολή των Συνεργατών
στην ανάδειξη συγκεκριμένων ουσιαστιας κ. Δημήτρης Σπανός και ο εντεταλμένος
σύμβουλος κ. Ιορδάνης Χατζηιωσήφ, είχαν
κών ιδεών και απευθυνόμενος στους ίΟ κ. Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου
μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση με
διους δήλωσε ότι «οι προτάσεις σας αποτους συνεργάτες σε σημαντικά εταιρικά ζητήματα που τους απασχολούν τελούν για εμάς οδηγό βελτίωσης και διαρκούς αναβάθμισης και εκσυγκαι άκουσαν τις προτάσεις τους σε καίρια θέματα που σχετίζονται με το χρονισμού των διαδικασιών και υπηρεσιών μας».
καθημερινό τους έργο.
Στο πλαίσιο του εποικοδομητικού διαλόγου που αναπτύχθηκε κατά τις
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο CEO της ERGO Ασφαλιστικής κ. Θεόδω- συναντήσεις της διοίκησης με τους συνεργάτες της εταιρείας ακούστηρος Κοκκάλας αναφέρθηκε στην συγχώνευση στους Γενικούς Κλάδους καν οι προβληματισμοί και οι σκέψεις των συνεργατών πάνω σε θέματα
που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο μεγαλύτερο μέρος της και επεσήμα- εταιρικών διαδικασιών και υπηρεσιών, καθώς και οι προτάσεις τους για
νε ότι η εταιρεία προχωρά στις αντίστοιχες ενέργειες για τους κλάδους τη βελτίωση και την αναβάθμιση των προϊόντων της και ανταλλάχθηκαν
Ζωής και Υγείας. Απώτερος στόχος επεσήμανε ο κ. Κοκκάλας να δημι- απόψεις σε μια σειρά από επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο
ουργήσουμε μια σύγχρονη εταιρεία Ζωής και Υγείας που θα κατανοεί και μας.
Η ERGO Ασφαλιστική αναγνωρίζει ότι το έργο των συνεργατών της
θα καλύπτει τις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας.
Ο εντεταλμένος σύμβουλος της εταιρείας κ. Ιορδάνης Χατζηιωσήφ είναι καθοριστικό για τη διαρκή και σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εεπεσήμανε ότι η διοργάνωση των συναντήσεων αποσκοπεί στην ενημέ- ταιρείας. Για αυτό και οι συναντήσεις εργασίας με ανοιχτό και δημιουρρωση από την πλευρά της εταιρείας για τα επόμενα βήματά της, αλλά γικό διάλογο μαζί τους καταλαμβάνουν μόνιμη θέση στον ετήσιο εταιρικυρίως στην καταγραφή των αναγκών των Συνεργατών της με στόχο την κό προγραμματισμό της και εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης ανκαλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους.
θρωποκεντρικής φιλοσοφίας της και του στρατηγικού management που
Ο γενικός διευθυντής της ERGO Ασφαλιστικής κ. Δημήτρης Χατζηπα- ασκεί, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σελίδες 24-25
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Η ασφαλιστική αγορά…μαγειρεύει

ΣΕΣΑΕ

Ξεχωριστή δράση
εθελοντισμού

Ε

θελοντές – μέλη και φίλοι του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών έδωσαν το περασμένο Σάββατο 10 Νοεμβρίου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ραντεβού στο «Κέντρο της
Γης» στο Πάρκο Τρίτση για να γιορτάσουν την Ημέρα
Ασφάλισης με μία ξεχωριστή δράση εθελοντισμού και
παροχής στο κοινωνικό σύνολο.Οι εθελοντές του
Συνδέσμου με τα παιδιά τους και φέτος με μεγάλο ενθουσιασμό, κέφι και διάθεση για προσφορά, ανέλαβαν δράση και προετοίμασαν, μαγείρεψαν, συσκεύασαν και παρέδωσαν 1.550 μερίδες φαγητού σε συνανθρώπους μας. Παραλήπτες των εδεσμάτων, ήταν η
Unesco Νομού Πειραιώς και Νήσων,ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος,ο Φάρος Ελπίδας,η Μητρόπολη Ιλίου,
ενώ εθελοντής του Συνδέσμου παρέλαβε και παρέδωσε 50 μερίδες φαγητό στο απογευματινό συσσίτιο
των πληγέντων στο Μάτι Αττικής.Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και
κοινωνικής νοημοσύνης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ», η οποία
είχε το συντονισμό των εθελοντών σε όλη τη διαδικασία προετοιμασίας και παρασκευής των γευμάτων και
του «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» - της μη κερδοσκοπικής εταιρίας
κατά της σπατάλης του περισσευούμενου φαγητούπου είχε την ευθύνη της οργάνωσης της διανομής του
φαγητού στους προαναφερθέντες παραλήπτες.Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στη συνεργασία, για
δεύτερη συνεχή χρονιά, με τον διακεκριμένο σεφ
Γιάννη Λουκάκο, ο οποίος συνεισέφερε προσφέροντας τις θρεπτικές και εξαιρετικά νόστιμες συνταγές
των φαγητών που ετοιμάστηκαν, ενώ επέβλεψε μέρος της διαδικασίας παραγωγής και παράδοσης των
μερίδων, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την κοινωνική
του ευαισθησία.

Θα ενισχυθεί
η διαφάνεια
στην ασφαλιστική
αγορά υγείας
Σ

ημαντική αύξηση καταγράφει ο δείκτης υπηρεσιών υγείας την
τελευταία επταετία, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ για τους δείκτες κόστους αποζημίωσης, μακροχρόνιων ασφαλιστικών
νοσοκομειακών προγραμμάτων.
Πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ασφαλιστική αγορά υγείας χαρακτήρισε τους δείκτες ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ και διευθύνων σύμβουλος της Eurolife ERB Ασφαλιστικής κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου κατά την παρουσίαση .Όπως είπε στοχεύουν στον απολο-

ριστικά του κάθε προγράμματός της, τα αποτελέσματα αυτού κ.
λπ,πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το
εργαλείο αυτό θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην ασφαλιστική αγορά
υγείας, ένα τομέα ιδιαίτερα ευαίσθητο που βρίσκεται ψηλά στις ασφαλιστικές επιλογές των πολιτών, τόνισε ο κ. Σαρρηγεωργίου.
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από 14 ασφαλιστικές
εταιρίες, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της αγοράς νοσοΑναλυτική παρουσίαση στις σελίδες 18-23

ΌΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

ΙΑΣΩ

Ευρωκλινική Αθηνών

Interamerican

Δύο νέες ιατρικές
καινοτομίες

Αναπτυσσόμενη επιχείρηση
υγείας στην Ελλάδα

Εξειδικευμένες
επεμβάσεις εγκεφάλου

Η διαφοροποίηση
με το «bewell»

Σελ. 26
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γιστικό υπολογισμό και την παρακολούθηση του κόστους των αποζημιώσεων των μακροχρόνιων ασφαλιστικών νοσοκομειακών
προγραμμάτων σε επίπεδο ασφαλιστικής αγοράς. Οι δείκτες αυτοί
θα προσφέρουν χρήσιμη πληροφόρηση για την ετήσια πορεία του
κόστους των αποζημιώσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας προγραμμάτων, ενώ ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο αυτό από κάθε ασφαλιστική επιχείρηση θα εξαρτηθεί από διάφορους
παράγοντες, όπως η σύνθεση του χαρτοφυλακίου της, τα χαρακτη-
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υγεία

ΙΑΣΩ Αναπτυσσόμενη επιχείρηση υγείας στην Ελλάδα

T

o βραβείο επιχειρηματικής αριστείας Salus Index Awards 2018,
απέσπασε το ΙΑΣΩ,το Νο1 μαιευτήριο και κορυφαίο υπερσύγχρονο
γυναικολογικό κέντρο στην Ελλάδα,όπως τονίζεται. Βραβεύθηκε ως
μία από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας, ενώ το ΙΑΣΩ βραβεύτηκε για το
σημαντικό πρόγραμμα δράσεων σε
θέματα εταιρικής υπευθυνότητας.Η
ετήσια συνάντηση επιχειρηματικής

αριστείας στον τομέα Υγεία – Φάρμακο – Ομορφιά Salus Index Awards
2018, διοργανώθηκε από τον εκδοτικό οργανισμό New Times Publishing
και πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό
ξενοδοχείο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των φορέων
του κλάδου της υγείας, πρόσωπα του
πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου καθώς επίσης και εκπρόσωποι
των ΜΜΕ. Βραβεύτηκαν οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφάνισαν τις υψηλό-

τερες επιδόσεις στους τομείς της
κερδοφορίας, των προλήψεων για το
διάστημα 2016-2017, τα σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα και
σχέδια καινοτομίας, καθώς και επίσης τα σημαντικότερα επενδυτικά
σχέδια το 2015-2016. Οι βραβεύσεις
προέκυψαν μετά από πανελλαδική
έρευνα που η New Times πραγματοποιεί κάθε χρόνο και η οποία στηρίζεται στα στοιχεία πάνω από 300 επιχειρήσεων.

Ευρωκλινική Αθηνών Εξειδικευμένες
νευροχειρουργικές επεμβάσεις εγκεφάλου

Σ

ε παγκόσμιο ιατρικό προορισμό όσον αφορά στις
απαιτητικές χειρουργικές
επεμβάσεις εγκεφάλου και ειδικότερα εκείνες του γλοιοβλαστώματος, ενός ιδιαίτερα
επιθετικού καρκίνου στον εγκέφαλο, αναδεικνύεται η Ευρωκλινική Αθηνών,δίνοντας
ελπίδα και λύση σε ασθενείς
που δεν τους αναλαμβάνουν
ακόμα και τα πλέον αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού.
Όπως σημειώνεται,το τελευταίο διάστημα ασθενείς από τη Γαλλία, την Κίνα και το
Βέλγιο ταξίδεψαν ως την Ελλάδα και την Ευρωκλινική Αθηνών και εμπιστεύθηκαν τον
καθηγητή Απόστολο Σταθόπουλο, αναγνωρισμένο νευροχειρουργό με πολυετή εμπειρία και διεθνώς διάσημο
για την έρευνά του πάνω στον
συγκεκριμένο τύπο καρκίνου.
Μεγάλα κέντρα του εξωτερικού δεν αναλάμβαναν να χειρουργήσουν τους ασθενείς
αυτούς, αναφερόμενα στην α-

φαίρεσή των όγκων ως αδύνατη ή μάταιη, με πολύ μεγάλες πιθανότητες οι ασθενείς να
μην ξυπνήσουν ποτέ ή να εμφανίσουν κάποια σημαντική
νευρολογική διαταραχή. Και
τα τρία περιστατικά χειρουργήθηκαν επιτυχώς από τον κ.
Σταθόπουλο και την ομάδα
του, έφυγαν από την Ευρωκλινική Αθηνών περιπατητικοί
και ως και σήμερα ζουν στις
χώρες τους μία υγιή ζωή με τις
οικογένειές τους, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το μέσο ό-

✔Τα 23 χρόνια δράσης του γιόρτασε ο
οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας,
Προκόπη Παυλόπουλου. Ακόμη, το
παρών έδωσαν ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τέρενς Κουίκ, κι η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου. Τιμώμενο
πρόσωπο της βραδιάς ήταν η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στην οποία απενεμήθη το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» για τη συνολική, διαχρονική και πολύτιμη προσφορά της στον
τομέα της παιδικής προστασίας.

ρο επιβίωσης που τους έδιναν
τα αντίστοιχα ιατρικά κέντρα
του εξωτερικού.Ο καθηγητής
κ. Απόστολος Σταθόπουλος
και η εξειδικευμένη του ομάδα
που αποτελείται από νευροχειρουργούς, αναισθησιολόγους, νευροψυχολόγους, ογκολόγους και ψυχοθεραπευτές, με εφόδιο τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες περίθαλψης της Ευρωκλινικής Αθηνών αποτελούν πλέον έναν
παγκόσμιο πυρήνα τεχνογνω-

σίας και θεραπείας του γλοιοβλαστώματος. Το πολύμορφο
γλοιοβλάστωμα είναι ένας όγκος ο οποίος διηθεί σε πολύτιμες νευρικές δομές του εγκεφάλου. Ο Καθηγητής κ.
Σταθόπουλος διαθέτει μεγάλη
εξειδίκευση και ερευνητική
εμπειρία στη συγκεκριμένη
πάθηση έχοντας ο ίδιος στο ερευνητικό του κέντρο σχεδιάσει ένα ενέσιμο φάρμακο, μία
κυτταρική ανοσοθεραπεία,
που επιτίθεται αποτελεσματικά
στα υπάρχοντα καρκινικά κύτταρα, επιμηκύνοντας σημαντικά το προσδόκιμο ζωής ασθενών τελικού σταδίου με γλοιοβλάστωμα.Η Ευρωκλινική Αθηνών επί 20 χρόνια τώρα, υλοποιεί πρωτοποριακές χειρουργικές τεχνικές, τόσο σε
συνεργασία με κορυφαίους ιατρούς, όσο και με την εξασφάλιση της αρτιότερης τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της,
παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο ολοκληρωμένη θεραπεία
σε όλους τους ασθενείς.

Ολοκληρώθηκε η πώληση του «Υγεία» στο CVC
Η ΕΞΑΓΟΡΆ του ομίλου «Υγεία» από το fund CVC Capital, που
είναι και ο βασικός μέτοχος του νοσοκομείου Metropolitan,
ολοκληρώθηκε επίσημα, όπως ανακοίνωσε η Marfin
Investment Group.Η συνολική αποτίμηση (enterprise
value) του Ομίλου Υγεία ανήλθε σε 420 εκατ. ευρώ.
Ποσό περίπου 290 εκ. ευρώ θα καταβληθεί στους μετόχους, από τα οποία 204,4 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν
στη MIG.
Όπως σημειώνει η MIG, «πρόκειται για μία σημαντική
συμφωνία, από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στην ελληνική οικονομία, και έρχεται ως επιστέγασμα μιας απαιτητικής και πολύμηνης διαδικασίας διαπραγμάτευσης που ακολούθησε το δ.σ. της
MIG με απόλυτη διαφάνεια και σε υψηλό τίμημα και με την κίνηση αυτή επιτυγχάνεται
σημαντική ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας».
Η MIG τονίζει ότι επιδίωξη της διοίκησης παραμένει ο εξορθολογισμός των χρηματοοικονομικών μεγεθών και η μακροχρόνια ισχυροποίηση του Ομίλου.
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Το βραβείο
παρέλαβε
η κα Νάνσυ
Χριστοπούλου,
υπεύθυνη εταιρικής
επικοινωνίας και
CSR, εμπορική
διεύθυνση ομίλου
ΙΑΣΩ από τον
δημοσιογράφο
και επικεφαλής
της New Times
Publishing
κ Σπύρο Κτενά

Brokers Union-ΑΧΑ

Καινοτομία στην υγεία
ΈΝΑ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ προϊόν για την υγεία δημιούργησε η
Brokers Union σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική.
Όπως τονίζεται, είναι καινοτόμο, διευκολύνει την πρόσβαση στην ιδιωτική υγεία και έχει όλες τις προϋποθέσεις για
να αξιοποιηθεί από τους ασφαλισμένους.Το «ομαδικό
BROKERS UNION-ΑΧΑ» όπως ονομάζεται, πρόκειται για
ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα με ελάχιστο ετήσιο κόστος,
το οποίο λειτουργεί «συμπληρωματικά» σε κάθε συμβόλαιο υγείας οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρείας. Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι το ομαδικό BROKERS UNION-ΑΧΑ, συνδυαζόμενο με πρόγραμμα Υγείας συγκεκριμένης
εταιρείας μηδενίζει την συμμετοχή του ασφαλισμένου στις
δαπάνες νοσηλείας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προγραμμάτων υγείας ελαχιστοποιεί την συμμετοχή.
Το πρόγραμμα καλύπτει το 20% των συνολικών δαπανών νοσηλείας, σύμφωνα με τις τρεις (3) κατηγορίες
επιλογής κάλυψης, €10.000, €20.000 και €30.000.

Παραδείγματα χρήσης του Brokers Union-ΑΧΑ
Περίπτωση 1η που μηδενίζεται η συμμετοχή
Σε συμβόλαιο νοσοκομειακής περίθαλψης, συγκεκριμένης εταιρείας, για ηλικία ασφαλισμένου 40 ετών με
κάλυψη 100%, δηλαδή μηδενική συμμετοχή στη δαπάνη
νοσηλείας, κοστίζει € 1.413 το έτος. Το ίδιο προϊόν, με «απαλλαγή» €1.500, θα κοστίσει €559 το έτος.
Συνεπώς η πρώτη επιλογή, εάν συνδυαστεί με το «ομαδικό BROKERS UNION- ΑΧΑ με μόλις €61 κόστος το έτος,
θα μηδενίσει τη συμμετοχή του Ασφαλισμένου, με αποτέλεσμα όφελος για τον ασφαλισμένο επί των ασφαλίστρων
56%!
Περίπτωση 2η που ελαχιστοποιείται η συμμετοχή
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αγοράσει πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης από ασφαλιστική εταιρεία
(που δεν μηδενίζει τη συμμετοχή) τότε, το ομαδικό της ΑΧΑ θα καταβάλει το 20% της συνολικής δαπάνης, με ανώτατο όριο το ποσό κάλυψης που έχει επιλέξει. Κατά συνέπεια, σε ζημία ύψους €10.000 το ομαδικό θα καλύψει
€2.000.
Γνωρίζετε ότι στην πλειονότητά τους τα προγράμματα
Υγείας έχουν κάποια «απαλλαγή» οπότε και ανάλογη συμμετοχή των ασφαλισμένων στις δαπάνες νοσηλείας.
Κατανοείτε ότι το πρόγραμμα που σήμερα δημιουργήσαμε και σας το παρέχουμε, μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε πρόγραμμα Υγείας κάθε εταιρείας και να αποδώσει μεγάλο όφελος στον πελάτης σας. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία για το «ομαδικό BROKERS UNION- ΑΧΑ» θα την λάβετε από τα κεντρικά της εταιρίας στο τηλέφωνο: 213-0023700.
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Interamerican Η διαφοροποίηση
στην ασφάλιση υγείας με το «bewell»

Π

ριν από τριάντα περίπου χρόνια, στον
ασφαλιστικό κλάδο είχε ανοίξει μια
νέα, αχαρτογράφητη περιοχή για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και όπως τονίζεται η Interamerican είχε αναγνωρίσει την
αναγκαιότητα καλύψεων για την υγεία και
είχε διαθέσει, τα πρώτα ασφαλιστικά προϊόντα για τον νέο κλάδο. Το 1998 η εταιρεία,
διαβλέποντας ότι οι ανάγκες φροντίδας της
υγείας απαιτούσαν μια συνολική διαχείριση, δημιούργησε το πρώτο ασφαλιστικό σύστημα υγείας Medisystem,
πρωτοποριακό για την
ελληνική ασφαλιστική αγορά, που παρέμεινε μοναδικό ως μοντέλο στην Ελλάδα, όπως
υπογραμμίζεται. Σήμερα, η
Interamerican αλλάζει το επίπεδο ασφαλιστικής προσέγγισης της υγείας με το ανατρεπτικά καινοτόμο νέο Σύστημα Υγείας
«bewell». Το σύστημα έρχεται να
προσθέσει αξία για τον ασφαλισμένο,
δεδομένου ότι τα τυπικά ασφαλιστικά
προϊόντα υγείας δεν είναι, πλέον, επαρκή
καθώς δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες: αύξηση του προσδόκιμου ζωής,
νέες ασθένειες, υψηλό κόστος, τεχνολογία στην
υγεία,
ενώ οι πολίτες είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα υγείας από ότι στο παρελθόν.
Το καινοτόμο σύστημα υγείας της εταιρείας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας
γνώμης της ελληνικής κοινωνίας και του ιατρικού κλάδου σχετικά με τη δημόσια υγεία, οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν επιδει-

νωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια.
Όπως αποκαλύπτει η έρευνα, ένας στους
δύο πολίτες δυσκολεύεται να καλύψει τις
δαπάνες υγείας και τέσσερεις στους δέκα
-κυρίως άνω των 65 ετών- τις δαπάνες
για φάρμακα, ενώ οι περισσότεροι
πολίτες -δύο στους τρεις- αφ’ ενός
δεν έχουν ενημερωθεί για το
νέο, δημόσιο σύστημα
πρωτοβάθμιας υγείας
και αφ’ ετέρου, οι ενημερωμένοι εκτιμούν ότι
το υποχρεωτικό παραπεμπτικό
από τον οικογενειακό ιατρό δυσκολεύει την πρόσβαση σε ιατρούς ειδικότητας.
Το «bewell» χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα γνωρίσματα,
που παρακολουθούν τις αναπτυσσόμενες δυναμικές (π.χ. γήρανση του
πληθυσμού, αυστηρότερο νομικό πλαίσιο
ασφάλισης) και δεν αφήνουν κανένα ζήτημα
ασφάλισης της υγείας αναπάντητο. Η εταιρεία
συνδέεται πολλαπλά με τον ασφαλισμένο στην καθημερινότητά του, δημιουργώντας μια νέα εμπειρία για τον ίδιο και την οικογένειά του και προσθέτοντας, στην περιφέρεια της ασφάλισης,
μοναδικές υπηρεσίες βελτίωσης της ποιότητας ζωής με οικοσύστημα υγείας.
Ο μεγάλος αριθμός δυνητικών συνδυασμών και οι νέες καλύψεις, σε συνδυασμό με τις αθροιστικά παρεχόμενες εκπτώσεις
(σε οικογενειακή ασφάλιση, καθώς και σχετικά με τον τρόπο
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πληρωμής και τους συνδυασμούς καλύψεων) και την απαλλαγή
από συμμετοχή στις δαπάνες σε περίπτωση χρήσης των πολυϊατρείων και των ιατρών του δικτύου υγείας Interamerican, υπογραμμίζουν τη μοναδικότητα κάθε συμβολαίου. Το «bewell» βασίζεται σε προωθημένη λογική, με την οποία οι ανάγκες και δυνατότητες κάθε ατόμου, οικογένειας και κοινωνικής ομάδας,
συνεκτιμώνται παραμετρικά, κάνοντας εφικτή μια ασφάλιση υγείας για όλους και σε κάθε ηλικία.

Η δομή του «bewell»
Πρόκειται για ένα σύγχρονο, εξαιρετικά ευέλικτο σύστημα, που
βασίζεται σε τρεις πυλώνες για πληρέστερη ασφάλιση υγείας και
καλύτερη ποιότητα ζωής, οι οποίοι είναι:
• Η εξατομικευμένη ασφάλιση προσιτού κόστους, μέσω πλήθους
συνδυαστικών επιλογών (εκατοντάδων). Το συμβόλαιο διαμορφώνεται με συνεργασία εταιρείας και πελάτη και οι καλύψεις
προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες και τις οικονομικές
δυνατότητες του ασφαλιζομένου.
• Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες μέσω ιδιόκτητων υποδομών και πλήθους συνεργασιών, που εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου ιατρικές, διαγνωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ
υποστηρίζονται και με ολοκληρωμένη αντιμετώπιση περιστατικού.
• Η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός υγιεινού τρόπου ζωής, βασισμένου στην πρόληψη (διατροφή, σωματική άσκηση, υγιεινή και
ανάπτυξη γνώσεων για την υγεία).
Το «bewell» περιλαμβάνει έξι τομείς επιλογών: ιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις, αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών,
επιδόματα υγείας (νοσηλείας, χειρουργικής επέμβασης, σοβαρών ασθενειών), νοσηλεία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, νοσηλεία μόνο μετά από ατύχημα και φάρμακα που συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά. Κέντρο αναφοράς των έξι τομέων εφαρμογής
του νέου συστήματος υγείας της Interamerican αποτελεί η Γραμμή Υγείας 1010 της εταιρείας.

Εξέταση αίματος

Ανιχνεύει οκτώ είδη καρκίνου
Διοικητικά
στελέχη και
ιατροί της
Αθηναϊκή
Mediclinic.

Αθηναϊκή Mediclinic-Interamerican H αξία της πρόληψης για την υγεία

Μ

ε νέες θεματικές αναφορές συνεχίζεται το πρόγραμμα ενημέρωσης των
εργαζομένων και συνεργατών των πωλήσεων της Interamerican, από την εταιρεία και την Αθηναϊκή Mediclinic. Πρόσφατα οργανώθηκε, στο αμφιθέατρο των
κεντρικών γραφείων της εταιρείας και
στη σειρά των ενημερωτικών εκδηλώσεων, παρουσίαση ειδικότερων θεμάτων
για την αξία της πρόληψης στη φροντίδα
της υγείας.Ειδικότερα, στην εκδήλωση
αναπτύχθηκαν από επιστημονικούς συνεργάτες, με συντονιστή τον Αντώνη Γερονικολάου, γενικό διευθυντή της κλινιNEXTDEAL #414 # 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

κής, τα θέματα όπως «Η κλινική σημασία
της ανεπάρκειας επιλεγμένων βιταμινών
και ιχνοστοιχείων», από τον Κωνσταντίνο
Χαλκιά, ειδικό παθολόγο, διευθυντή Παθολογικού Τμήματος της Αθηναϊκής
Mediclinic- πρόεδρο Επιτροπής Λοιμώξεων και τον Βασίλη Τζίλα, πνευμονολόγο, που αναφέρθηκαν στον ρόλο της διατροφής και επιλεγμένων βιταμινών για
την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Η «Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση στον καρκίνο του μαστού», από την
Αικατερίνη Μανίκα, χειρουργό εξειδικευμένη στη χειρουργική ογκολογία μαστού

και την ογκοπλαστική χειρουργική μαστού, διευθύντρια του Κέντρου Μαστού
της κλινικής, που ανέπτυξε τους παράγοντες κινδύνου, την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη κα τη σημαντικότητα της
έγκαιρης διάγνωσης. Ακόμη η «Ρινορραγία και βράγχος φωνής», από τον Γεώργιο
Βοΐλα, ωτορινολαρυγγολόγο, διευθυντή
του ΩΡΛ Ενδοσκοπικού Τμήματος της
κλινικής, που μίλησε για την αιτιολογία,
τους προδιαθεσικούς παράγοντες και την
αντιμετώπιση της ρινορραγίας, καθώς
και της βραχνάδας σε διαγνωστικό και
θεραπευτικό επίπεδο.

ΕΥΡΩΠΑΊΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας
Ιωάννης Γούναρης του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, απόφοιτος
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανέπτυξαν ένα απλό τεστ αίματος που μπορεί να διαγνώσει
οκτώ διαφορετικές μορφές καρκίνου, ανιχνεύοντας πολλαπλά
μικρά τμήματα του DNA των καρκινικών όγκων που κυκλοφορούν στον οργανισμό.
Το νέο τεστ δεν απαιτεί χρονοβόρα γενετική αλληλούχιση του
αίματος και είναι πιο ακριβές. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
δρα Φλοράν Μουλιέρ του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό
"Science Translational Medicine", σύμφωνα με το "New Scientist",
ανακάλυψαν ότι τα μικροσκοπικά τμήματα του γενετικού υλικού
που αποσπώνται από τους καρκινικούς όγκους, έχουν συχνά διαφορετικά μεγέθη από τα τμήματα του μη καρκινικού DNA μέσα στο
αίμα.
Όπως έδειξαν οι δοκιμές, το νέο τεστ -που διακρίνει τα διαφορετικά μεγέθη του καρκινικού DNA- μπόρεσε να ανιχνεύσει το
94% των περιστατικών καρκίνου μαστού, εντέρου, ωοθηκών, δέρματος και χολής σε 68 ασθενείς, με μόνο 2,5% ψευδώς θετικά αποτελέσματα.Ανίχνευσε επίσης το 65% των περιπτώσεων καρκίνου παγκρέατος, νεφρών και εγκεφάλου σε άλλους 57 ασθενείς.
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Praxia Bank Έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
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H τράπεζα τρέχει μέσα στη φετινή χρονιά την απαραίτητη προεργασία, ώστε να αναθεωρηθεί σε βάθος το υφιστάμενο
λειτουργικό της μοντέλο και να μετατραπεί σε challenger bank, με έμφαση στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και στη καταναλωτική πίστη

σελ.
20-21

Θα ενισχυθεί η διαφάνεια στην ασφαλιστική αγορά υγείας

κοµειακών ασφαλιστικών προγραµµάτων εγγυηµένης
ανανεωσιµότητας. Συγκεκριµένα, ζητήθηκαν και απεστάλησαν αρχεία αποζηµιώσεων και αρχεία ασφαλισµένων από κάθε ασφαλιστική εταιρία αρχικά για τα έτη 2010
– 2016, ενώ η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε και για το
2017. Συνολικά, το συγκεντρωτικό αρχείο αποζηµιώσεων περιλαµβάνει 605.371 εγγραφές αποζηµιώσεων, ενώ
το συγκεντρωτικό αρχείο ασφαλισµένων περιλαµβάνει
4.395.328 εγγραφές µε ανωνυµοποιηµένη µορφή για
τους ασφαλισµένους σε νοσοκοµειακά προγράµµατα εγγυηµένης ανανεωσιµότητας των εταιριών που συµµετείχαν στην έρευνα.Η µελέτη εκπονήθηκε από τους Γιώργο
Μανιάτη, Σοφία Σταυράκη και Svetoslav Danchev, υπό
τον συντονισµό του Γενικού Διευθυντή του ΙΟΒΕ, Καθηγητή Νίκου Βέττα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης του Ιδρύµατος
Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών, παρατηρείται
άνοδος στη συχνότητα εµφάνισης ζηµιάς στο σύνολο της
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς αυτών των προγραµµάτων την περίοδο 2011-2014, ενώ το µέσο κόστος ζηµιάς
ενισχύθηκε από το 2014. Ως αποτέλεσµα, το καθαρό κόστος κάλυψης αυξήθηκε κατά 31,8% το διάστηµα 2011 –
2017, ενώ ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ), ο οποίος λαµβάνει υπόψη και την ηλιακή σύνθεση του χαρτοφυλακίου
µακροχρόνιων νοσοκοµειακών καλύψεων στην ελληνική αγορά, παρουσιάζει άνοδο 45,2% την ίδια περίοδο.
Τον Απρίλιο του 2017, το ΙΟΒΕ δηµοσίευσε µελέτη µε
αντικείµενο την εξέταση της καταλληλότητας του Δείκτη
Τιµών Υγείας (ΔΤΥ) της ΕΛΣΤΑΤ, ως βάσης αναφοράς
σχετικά µε τις εξελίξεις των ασφαλίστρων και των αποζηµιώσεων της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Από τη µελέτη προέκυψε ότι ο ΔΤΥ δεν είναι κατάλληλος για να αντιπροσωπεύει την εξέλιξη των δαπανών της ιδιωτικής
ασφάλισης, καθώς δεν λαµβάνει υπόψη τη µεταβλητότητα του όγκου κατανάλωσης των ιατρικών υπηρεσιών και
βασίζεται σε ειδική δειγµατοληψία προϊόντων και υπηρεσιών που συχνά δεν καλύπτονται από την ιδιωτική ασφάλιση. Ταυτόχρονα, στους δείκτες τιµών της ΕΛΣΤΑΤ
δεν γίνεται διάκριση µεταξύ ιδιωτικών και δηµόσιων
νοσοκοµείων, ενώ οι αποζηµιώσεις από τα προγράµµατα ιδιωτικής ασφάλισης αφορούν κυρίως στα ιδιωτικά
νοσοκοµεία που διαθέτουν πιο σύγχρονη, αλλά και ακριβότερη ιατρική τεχνολογία.
Στο πλαίσιο αυτό και µε στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην ασφαλιστική συµβατική σχέση, το ΙΟΒΕ ανέπτυξε µεθοδολογία ειδικών δεικτών, οι οποίοι µπορεί να
χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία για την ετήσια παρακο-

Το χαρτοφυλάκιο νοσοκομειακών προγραμμάτων εγγυημένης
ανανεωσιμότητας μειώνεται διαχρονικά
Έκθεση κινδύνου ανά έτος

Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται διαχρονικά και το καθαρό κόστος
κάλυψης, από €415 το 2011 σε €547 το 2017 (+31,8%)
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Καθαρό κόστος κάλυψης ανά έτος
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Η έκθεση κινδύνου και το πλήθος ζημιών ανά έτος είναι χαμηλότερα κατά 43,2% και 34,1% αντίστοιχα το
2017 σε σχέση με το 2011
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Επιβράδυνση της αύξησης το 2017 με +0,9%, από +7,1% το 2016

Στο... σφυρί
δάνεια
επιχειρήσεων
Κατά 45,2% αυξήθηκε ο δείκτης υγείας το διάστηµα 2011-2017

Α

πό το 2011 ο ενιαίος δείκτης υγείας (ΕΔΥ) έχει ανέλθει
στο 145,2 το 2017,καταγράφοντας αύξηση κατά 45,2%
το 2017 σε σύγκριση µε το 2011.
Για σύγκριση, ο αντίστοιχος δείκτης υγείας της ΕΛ.
ΣΤΑΤ. έχει καταγράψει µείωση την ίδια περίοδο, µε την
τιµή του το 2017 να είναι στις 97,3 µονάδες. Εποµένως η
συσσωρευτική µεταβολή του κόστους υγείας µε βάση τον
Δείκτη Τιµών Υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπολογίζεται σε -2,8%

Οι κκ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Νίκος Βέττας και Svetoslav Danchev

την περίοδο 2011-2017. Συνεπώς, όπως τονίζεται, επιβεβαιώνεται και µε πραγµατικά στοιχεία το γεγονός ότι ο
Δείκτης Τιµών Υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν προσφέρει την
κατάλληλη ένδειξη για την πραγµατική εξέλιξη του κόστους κάλυψης των νοσοκοµειακών προγραµµάτων εγγυηµένης ανανεωσιµότητας που προσφέρονται στην ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα, όπως είχε διαπιστωθεί
και στην προηγούµενη µελέτη του ΙΟΒΕ

H µεταβολή του ΕΔΥ έχει θετικό πρόσηµο και κάποιες
χρονιές ανέρχεται στην περιοχή των 10 ποσοστιαίων µονάδων αύξησης. Την ίδια περίοδο, οι µεταβολές του δείκτη τιµών υγείας της ΕΛΣΤΑΤ είναι αρνητικές σχεδόν σε
όλα τα έτη. Το 2017, οι δυο δείκτες ήλθαν κοντά, καθώς η
µεταβολή του Ενιαίου Δείκτη Υγείας (ΕΔΥ) ανήλθε σε
+1,9% (+1,7% η µεταβολή του δείκτη τιµών υγείας της ΕΛΣΤΑΤ.Οι τιµές του ΕΔΥ προήλθαν µε βάση συγκεκριµένο

Toυ ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΙΟΥ

σύνολο τιµών για τη συχνότητα εµφάνισης και το µέσο
κόστος ζηµιάς. Ωστόσο, το µέσο κόστος ζηµιάς δεν επητο ….σφυρί άρχισαν να βγάζουν δάνεια προρεάζεται µόνο από τις οικονοµικές συνθήκες που επικραβληματικών, εδώ και χρόνια, επιχειρήσεων
τούσαν την εξεταζόµενη περίοδο, καθώς διαµορφώνεται
οι τράπεζες επιδιώκοντας αφενός να «ξεκαι από το είδος των περιστατικών και εποµένως εµπεφορτωθούν» τις μη εξυπηρετούμενες απαιτήριέχει εγγενή αβεβαιότητα (inherent uncertainty). Λαµσεις τους, αφετέρου να πιέσουν τους βασικούς
βάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός, υπολογίστηκαν διαστήμετόχους των εταιρειών να αποδεχθούν λύσεις
µατα εµπιστοσύνης και έτσι προέκυψε ότι ο ΕΔΥ στο σύ-
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που ως τώρα απορρίπτουν.
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Η αλλαγή τακτικής είναι, ήδη, ορατή καθώς
βρίσκονται σε εξέλιξη τέσσερις διαγωνισμοί για
την πώληση δανειακών απαιτήσεων της
Eurobank, που αφορούν τις Σαρακάκης, Χαλυβουργία Ελλάδος, Ολύμπιον Θεραπευτήριο και
Μαρίνες Ρόδου. Πρόκειται για ομίλους, που κρίνεται ότι μπορούν να αναζωογονηθούν, εφόσον
κεφαλαιοποιηθεί μέρος του υψηλού σήμερα δανεισμού τους.

Οι κινήσεις της Eurobank σχολιάζονται θετικά
από την αγορά, που θεωρεί ότι κάποιος έπρεπε
να ανοίξει το δρόμο για να τελειώσει το ιδιότυπο
καθεστώς προστασίας μεγαλοεπιχειρηματιών,
που επί χρόνια απορρίπτουν λύσεις για τη σωτηρία των εταιρειών τους. «Συμπεριφέρονται λες
και έχουν προστασία του νόμου Κατσέλη και για
να τελειώσει αυτή η νοοτροπία απαιτούνται πράΣυνέχεια στη σελ. 22

►Εφόσον τα πωλητήρια
προχωρήσουν,
οι επιχειρηματίες
θα βρεθούν, έχοντας
απέναντί τους, ως πιστωτές,
funds, που θα επιδιώξουν
να ανακτήσουν γρήγορα
τα χρήματα τους
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Praxia Bank Έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Μ

ικρές αλλαγές επήλθαν στο επιχειρησιακό σχέδιο μετασχηματισμού της Praxia Bank σε
τράπεζα που θα παρέχει πλήρες φάσμα
τραπεζικών υπηρεσιών, εξαιτίας της
μετάθεσης του στόχου άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων ως 300 εκατ. ευρώ.
Όπως προκύπτει από την έκθεση διοίκησης, που συνοδεύει τα αποτελέσματα χρήσης 2017, η τράπεζα τρέχει
μέσα στη φετινή χρονιά την απαραίτητη
προεργασία, ώστε να αναθεωρηθεί σε
βάθος το υφιστάμενο λειτουργικό της
μοντέλο και να μετατραπεί σε
challenger bank, με έμφαση στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη καταναλωτική πίστη.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της φετινής χρονιάς, η τράπεζα
προχώρησε στην αγορά και εγκατάσταση πρόσθετων λογισμικών συστημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η
στόχευση παροχής ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών, ενώ προχωρά με
ταχύ ρυθμό η στελέχωση της.
Ήδη απασχολεί 120 άτομα και ο στόχος είναι το προσωπικό να φθάσει στα
300 άτομα εντός της επόμενης πενταετίας. Με δεδομένο ότι το πλάνο προβλέπει την ανάπτυξη ως το 2022 μόλις
πέντε καταστημάτων γίνεται αντιληπτό
ότι οι δομές της τράπεζας θα είναι εκ
διαμέτρου αντίθετες με αυτές των παραδοσιακών τραπεζών. Υπενθυμίζεται
ότι το αρχικό πλάνο προέβλεπε τη δημιουργία 40 καταστημάτων και 500
εργαζομένων ως το 2022, με χορηγήσεις δανείων 4 δις και μερίδιο αγοράς
2%.
Η νέα τράπεζα σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί κυρίως στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών
υπηρεσιών, αλλά και στην καταναλωτική πίστη, με έμφαση στο χώρο της

► Ολοκληρώνεται ο
μετασχηματισμός σε
challenger bank
► Σταδιακά ως το 2022 η
άντληση κεφαλαίων
ως 300 εκατ. ευρώ
► Οι επενδύσεις σε
συστήματα
πληροφορικής, οι
προσλήψεις και η
αξιοποίηση της
τεχνογνωσίας στην
καταναλωτική πίστη

χρηματοδότησης της αγοράς αυτοκινήτου.
Για τη χρηματοδότηση του προβλεπόμενου σχεδίου, η διοίκηση έχει αποφασίσει την εκκίνηση της διαδικασίας
για την άντληση κεφαλαίων. Η δημόσια διάθεση μετοχών που επιχειρήθηκε την περασμένη Άνοιξη, δεν ευοδώθηκε λόγω της επιδείνωσης του κλί-

ματος και το πλάνο έχει διαφοροποιηθεί.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε πρόσφατα
σε διεθνές πρακτορείο η διευθύνουσα
σύμβουλος της τράπεζας, Αν. Σακελαρίου στόχος πλέον είναι η άντληση ως
300 εκατ. ευρώ ως το 2022.
Εξ αυτών τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ έχει δεσμευτεί να βάλει η Atlas

1,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 16%
συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση,
όπου είχαν ανέλθει στα 1,7 εκατ. Ευρώ, εξαιτίας της συνεχιζόμενης μείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου
που είχε από την περίοδο που ως
Credicom δραστηριοποιούνταν στην
καταναλωτική πίστη.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και

προμήθειες μειώθηκαν κατά 47,5%,
φθάνοντας στις 160 χιλ. Ευρώ, έναντι
305 χιλ. Ευρώ κατά την προηγούμενη
χρήση, κυρίως λόγω της μειωμένης
τραπεζικής δραστηριότητας.
Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στο 1,2 εκατ. Ευρώ σε σύγκριση με
το 1,8 εκατ. Ευρώ το 2016, κυρίως λόγω των μειωμένων εισπράξεων από

διαγραφέντα δάνεια σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας
μια μείωση της τάξεως του 32,2%. Κατόπιν των ανωτέρω, τα συνολικά έσοδα εκμετάλλευσης της Τράπεζας ανήλθαν στα 2,8 εκατ. Ευρώ, μειωμένα
κατά 19,7%, αποτυπώνοντας πλήρως
το αποτέλεσμα του περιορισμού των
δραστηριοτήτων της Τράπεζας και ιδίως του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 11,5 εκατ. Ευρώ σε σύγκριση με 7,9 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξεως
του 45,5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται
κυρίως σε δαπάνες προσωπικού, καθώς και σε διάφορες αμοιβές και έξοδα τρίτων που πραγματοποιήθηκαν στα
πλαίσια της διαδικασίας μετασχηματισμού, συμπεριλαμβάνοντας και την
προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων.
Κατά συνέπεια, συνολικά, οι ζημιές
της Τράπεζας, προ απομειώσεων και
λοιπών προβλέψεων, ανήλθαν στα 8,7
εκατ. Ευρώ σε σχέση με 4,4 εκατ. Ευρώ κατά την περασμένη χρήση.

Eurobank Συμφωνία εξαγοράς της Piraeus Bank Bulgaria

ΕΚΤ

Αυξήθηκε ο δανεισμός των
ελληνικών τραπεζών
ΑΥΞΉΘΗΚΕ, τον Οκτώβριο, η εξάρτηση των ελληνικών
τραπεζών από τη ρευστότητα του ευρωσυστήματος, η οποία περιλαμβάνει τον απευθείας δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον δανεισμό από τον
Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA).Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η συνολική εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκε τον Οκτώβριο
στα 13,2 δισ. ευρώ από 12,2 δισ. ευρώ που ήταν τον Σεπτέμβριο, εξέλιξη που αντανακλά την αύξηση του δανεισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων από την ΕΚΤ στα 9,65
δισ. ευρώ από 8,66 δισ.ευρώ.Ο δανεισμός από τον μηχανισμό ELA παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στα 3,56 δισ.
ευρώ από 3,5 δισ. ευρώ αντιστοίχως.

Merchant Capital
Στο τέλος του 2017, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Praxia ανήλθαν στα
36,7 εκατ. Ευρώ, μειωμένα κατά 9,1
εκατ. Ευρώ, ενώ ο Βασικός δείκτης
κοινών μετοχών της Τράπεζας
(Common Equity Tier 1 ratio) ανήλθε
στο 122,5%.
Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι

ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ με την Τράπεζα Πειραιώς, για τη μεταβίβαση της Piraeus
Bank BulgariaAD («PBB») - θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία - στη θυγατρική της Eurobank
στη Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria AD
(«Postbank»),ανκοίνωσε η Eurobank.
Σύμφωνα με σχετική ανακόινωση η
PBB με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2018 διαθέτει σύνολο ενεργητικού €1,7 δισ.,
συνολικά δάνεια €820 εκ. και καταθέσεις ύψους €1,3 δισ. Διαθέτει δίκτυο
70 καταστημάτων και απασχολεί περισσότερους από 900 εργαζόμενους.
Δραστηριοποιείται στη λιανική και κυρίως στην εταιρική τραπεζική. Μετά

την εξαγορά η Postbank ενισχύει σημαντικά τη θέση της στη Βουλγαρική
τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς άνω του 10%, κατέχοντας την 3η θέση
βάσει συνολικών δανείων. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Postbank
θα διαθέτει σύνολο ενεργητικού άνω
των €5 δισ., ίδια κεφάλαια άνω των
€600 εκ. και μετά την πλήρη υλοποίηση των προσδοκώμενων συνεργειών
τα αποτελέσματα προ προβλέψεων
(PPI) αναμένεται να ανέρχονται σε
€150 εκ. και τα καθαρά αποτελέσματα
να ξεπερνούν τα €70 εκ. H Postbank
μετά την εξαγορά θα συνεχίσει να διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ι-
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σχυρή ρευστότητα.
Η συναλλαγή, το τίμημα της οποίας
ανέρχεται σε €75 εκ., κατά την ολοκλήρωσή της εκτιμάται πως θα έχει οριακή επίπτωση -14 μονάδες βάσης
στα κεφάλαια της Eurobank, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες, η επίπτωση αναμένεται να είναι θετική.
Την ικανοποίηση του για την συμφωνία εξέφρασε ο κ. Σταύρος Ιωάννου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.Η απόκτηση της
PBB συνάδει με τη στρατηγική της
Eurobank να εστιάσει στην ανάπτυξη
των διεθνών δραστηριοτήτων σε αγορές που έχει αναγνωρίσει ως βασικές,
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μεταξύ των οποίων και η Βουλγαρική.
Η Eurobank Βουλγαρίας θα είναι πλέον η 3η μεγαλύτερη τράπεζα τη χώρας
μετά την εξαγορά. Στόχος μας είναι η
ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και καταθετών μας, η ενίσχυση
μέσω χρηματοδοτήσεων της Βουλγαρικής οικονομίας και επιπλέον η ενίσχυση και στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη γείτονα χώρα,
τόνισε ο κ. Σταύρος Ιωάννου
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του
πρώτου τριμήνου του 2019.
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ΤτΕ Αύξηση 2,5% στις τιμές των
διαμερισμάτων το γ' τρίμηνο

Α

υξημένες κατά μέσο όρο
2,5% εκτιμάται ότι ήταν οι
τιμές των διαμερισμάτων
(σε ονομαστικούς όρους) το γ'
τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2017, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως τονίζεται, με βάση τα αναθεωρημένα
στοιχεία, τ ο α΄ και β΄ τρίμηνο
του 2018 η αύξηση διαμορφώθηκε σε 0,3% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ για το σύνολο του
2017 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο
ρυθμό 1,0%.

Δείκτες τιμών
διαμερισμάτων
κατά παλαιότητα και
γεωγραφική περιοχή
Πιο αναλυτικά, η αύξηση των
τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2018
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν 2,9% για τα
«νέα» διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών και 2,2% για τα
«παλαιά», δηλ. ηλικίας άνω
των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2017
ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών για τα «νέα» και
τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 0,7% και 1,2% αντίστοιχα.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή
προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το γ΄
τρίμηνο του 2018 σε σχέση με
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017
ήταν 3,7% στην Αθήνα, 1,9%
στη Θεσσαλονίκη, 1,2% στις
άλλες μεγάλες πόλεις και 1,6%
στις λοιπές περιοχές της χώρας. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2017 η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε
σχέση με το 2016 ήταν 1,0%,
1,4%, 1,1% και 0,8% αντίστοιχα.
Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το
γ΄ τρίμηνο του 2018 οι τιμές
των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες κατά 2,5% σε σύγκριση
με το γ΄ τρίμηνο του 2017, ενώ, με βάση τα αναθεωρημένα
στοιχεία, για το 2017 η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε
σε 1,0%.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1), (2)
2016

2017 *

2017 *

2018 *

γ΄

δ΄*

α΄*

β΄*

γ΄*

Ι. ΣΥΝΟΛΟ
Δείκτης τιμών (2007=100)

59,6

59,0

58,9

59,1

59,2

59,7

60,3

(%) μεταβολή έναντι
προηγούμενου έτους

-2,4

-1,0

-0,7

-0,4

0,3

1,2

2,5

Δείκτης τιμών (2007=100)

61,2

60,7

60,4

60,9

61,1

61,6

62,1

(%) μεταβολή έναντι
προηγούμενου έτους

-3,0

-0,7

-0,4

-0,1

0,5

1,3

2,9

Δείκτης τιμών (2007=100)

58,6

57,9

57,9

57,9

58,0

58,6

59,2

(%) μεταβολή έναντι
προηγούμενου έτους

-2,0

-1,2

-0,8

-0,6

0,1

1,2

2,2

Δείκτης τιμών (2007=100)

56,8

56,2

56,2

56,3

56,5

57,4

58,3

(%) μεταβολή έναντι
προηγούμενου έτους

-1,8

-1,0

-0,7

-0,4

0,7

1,8

3,7

Δείκτης τιμών (2007=100)

55,3

54,5

54,1

54,8

54,4

54,9

55,1

(%) μεταβολή έναντι
προηγούμενου έτους

-3,5

-1,4

-1,3

-0,5

-0,1

0,5

1,9

Δείκτης τιμών (2007=100)

62,3

61,6

61,6

61,8

61,9

62,0

62,3

(%) μεταβολή έναντι
προηγούμενου έτους

-2,3

-1,1

-0,5

-0,4

0,2

0,8

1,2

Δείκτης τιμών (2007=100)

64,6

64,1

63,8

64,1

64,2

64,6

64,8

(%) μεταβολή έναντι
προηγούμενου έτους

-3,0

-0,8

-0,4

-0,5

-0,2

0,6

1,6

151,2

149,6

149,7

149,6

150,1

151,6

153,4

-2,4

-1,0

-0,5

-0,6

0,4

1,2

2,5

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
1. Νέα (έως 5 ετών)

2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1. Αθήνα

2. Θεσσαλονίκη

3. Άλλες μεγάλες πόλεις

4. Λοιπές περιοχές

5. Αστικές περιοχές (σύνολο)
Δείκτης τιμών (1997=100)
(%) μεταβολή έναντι
προηγούμενου έτους
* Προσωρινά στοιχεία.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.
(1) Για την κατασκευή των δεικτών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις τιμές στην αγορά
οικιστικών ακινήτων χρησιμοποιούνται τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει το Τμήμα
Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων από τις αρχές του 2009, με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2610/31.10.2008, από
όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά
περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις των τραπεζών για την τρέχουσα εμπορική αξία των οικιστικών
ακινήτων, καθώς και πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Ο αριθμός των
εκτιμήσεων που έχουν ήδη αναγγελθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (έως το τέλος Οκτωβρίου
του 2018) έφθασε συνολικά τις 722,9 χιλιάδες (65,7% διαμερίσματα, 19,1% μονοκατοικίες,
6,2% μεζονέτες, 6,2% οικόπεδα και 2,8% λοιπά ακίνητα).
(2) Τυχόν διαφορές μεταξύ επιπέδων τιμών και μεταβολών στον πίνακα οφείλονται σε
στρογγυλοποίηση.
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Στο
…σφυρί
δάνεια
επιχειρήσεων
Θα ενισχυθεί η διαφάνεια στην

Συνέχεια από τη σελίδα 19

ξεις» αναφέρουν στελέχη άλλων τραπεζών.
Την ίδια τακτική ετοιμάζονται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, οι οποίες διερευνούν
το ενδιαφέρον funds για μια σειρά από
προβληματικές επιχειρήσεις. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται βαριές βιομηχανίες ( Χαλυβουργική, ΧΑΡΤΕΛ,
Helesi), βιομηχανίες τροφίμων (Αφοί
Χαίτογλου, Κολιός, όμιλος Παπαγιάννη, Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες), εταιρείες real estate αλλά και τουριστικές επιχειρήσεις.
Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω περιπτώσεων είναι ο υψηλός δανεισμός, σε σχέση με τα λειτουργικά
αποτελέσματα, και η αδυναμία επίτευξης κοινά αποδεκτής λύσης στο πλαίσιο του διατραπεζικού οργάνου, NPLs
forum.
Για κάποιες εξ αυτών ( Κυπριώτης,
Έκτασις) η λύση της πώλησης δανείων
θα ενεργοποιηθεί, εφόσον απορριφθούν από τα αρμόδια δικαστήρια οι
αιτήσεις υπαγωγής τους σε καθεστώς
ειδικής διαχείρισης.

Εφόσον τα πωλητήρια προχωρήσουν, οι επιχειρηματίες θα βρεθούν,
έχοντας απέναντί τους, ως πιστωτές,
funds, που θα επιδιώξουν να ανακτή-

σουν γρήγορα τα χρήματα τους, συν
μια αξιοσέβαστη απόδοση, λειτουργώντας, επομένως, ως καταλύτης επιτάχυνσης της τελικής λύσης.

Το παράδειγμα της Euromedica είναι ενδεικτικό καθώς από την ώρα που
Alpha, Eurobank και Εθνική πούλησαν
δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου

Επιτόκιο 3%
στην προθεσμιακή
σε δολάρια
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΌ επιτόκιο 3% προσφέρει η
HSBC αποκλειστικά σε νέους πελάτες στην
προθεσμιακή κατάθεση σε δολάρια ΗΠΑ (με
την προϋπόθεση ότι το ελάχιστο ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης είναι 10.000 δολάρια
ΗΠΑ και με μέγιστο όριο 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ),σύμφωνα με σχετική ανακοινωση.
Οι ιδιώτες που θα επιλέξουν να ανοίξουν
τώρα προθεσμιακό λογαριασμό σε δολάρια
στη μοναδική διεθνή τράπεζα που παρέχει υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα
επωφελούνται από μεγαλύτερη απόδοση τόκων σε σχέση με τις απλές καταθέσεις ταμιευτηρίου. Ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν τη διάρκεια της κατάθεσής τους
(6μηνη, 9μηνη και 12μηνη) με εγγυημένο κεφάλαιο κατά τη λήξη της προθεσμίας.
Δίνουμε τη δυνατότητα σε νέους ιδιώτες
πελάτες να ανοίξουν προθεσμιακό λογαριασμό σε δολάριο στην HSBC και να ανακαλύψουν την εμπειρία συνεργασίας με έναν από
τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παγκοσμίως απολαμβάνοντας,
ταυτόχρονα, προνομιακό επιτόκιο,τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Στέλιος Πιρπινιάς, επικεφαλής Retail Banking & Wealth Management
και Marketing της HSBC Ελλάδας.

ασφαλιστική αγορά υγείας

182 εκατ. ευρώ, οι εξελίξεις έτρεξαν
γρήγορα.
Πλέον, αναμένεται η απόφαση του
δικαστηρίου επί της αίτησης υπαγωγής της Axon Holdings
σε ειδική διαΩς αποτέλεσμα,
αυξάνεται διαχρονικά και το καθαρό κόστος
χείριση, την οποία έχει υποβάλει η
κάλυψης,
από €415 το 2011 σε €547 το 2017 (+31,8%)
Πειραιώς στοχεύοντας
στην εκποίηση
εν συνεχεία του 47,62% του μετοχικού
κεφαλαίου της Euromedica.
Καθαρό κόστος κάλυψης ανά έτος
Σημειώνεται ότι ως σήμερα οι τρά600
πεζες έβγαλαν προς πώληση ελάχιστα
542
δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων, είτε
506
μεμονωμένα (Euromedica, MIG), είτε
500
467
μέσω χαρτοφυλακίων με εξασφαλι440
σμένα μη εξυπηρετούμενα415 δάνεια
407
(Πειραιώς- Amoeba,
400 Alpha-Jupiter).
Το χαρτοφυλάκιο της Πειραιώς, που
αγοράστηκε από την Bain, περιλάμβα300
νε κάποια δάνεια μεγάλων
στο παρελθόν εταιρειών ( Sanyo, Καρούζος, Μαρούλης) οι οποίες σήμερα βρίσκονται
200
σε δεινή θέση.
Πέρσι, το NPLs forum, χειρίστηκε
περίπου 100 υποθέσεις
υπερδανει100
σμένων επιχειρήσεων, με δάνεια περίπου 8 δις ευρώ. Για τις μισές από τις
0 έχει συμφωνηπαραπάνω υποθέσεις
2013
2014
2015
2016
2011
2012
θεί μεταξύ των τραπεζών κοινή αντιμετώπιση.
Επιβράδυνση της αύξησης το 2017 με +0,9%, από +7,1% το 2016

ΓΡΑΦΕΊΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΒΟΥΛΉΣ

HSBC

Βελτιωμένο κατά 1,1 δισ. ευρώ
το πρωτογενές πλεόνασμα

Β

λούθηση και αποτύπωση της εξέλιξης
του κόστους αποζηµιώσεων ασφαλιστικών νοσοκοµειακών προγραµµάτων
σε επίπεδο αγοράς. Για τους σκοπούς
της µελέτης συγκεντρώθηκαν στοιχεία
από 14 ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες
καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της αγοράς νοσοκοµειακών ασφαλιστικών
προγραµµάτων εγγυηµένης ανανεωσιµότητας. Το δείγµα στοιχείων περιλαµβάνει 605.371 εγγραφές αποζηµιώσεων
και 4.395.328 εγγραφές για τους ασφαλισµένους, σε ανωνυµοποιηµένη µορφή, συνολικά για την περίοδο 20112017.
Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η συχνότητα εµφάνισης ζηµιάς στο σύνολο του χαρτοφυλακίου
κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 20112014, ενώ έκτοτε παραµένει σταθερή.
Από την άλλη, το µέσο κόστος ζηµιάς,

ελτιωμένο κατά 1,089 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο
του προηγούμενου έτους, εμφανίζεται το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με προσαρμογές το εννεάμηνο Ιανουαρίου
– Σεπτεμβρίου του 2018, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Όπως αναφέρει, ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει μειωμένο ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κατά 311
εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Στην πλευρά των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού εμφανίζονται αυξημένα τα φορολογικά έσοδα κατά 516 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του ΠΔΕ κατά 298 εκατ. ευρώ. Αυτό αντισταθμίζεται από τα
μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων, κατά 1,037 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, που περιλαμβάνονται στην κατηγορία "Μη Φορολογικά και Έκτακτα ΈσοΕΚΤ
δα". Στην πλευρά των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται
αύξηση κατά 582 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται στην αύξηση των ΠρωτογεΟι κκδαπανών
Αλέξανδρος
Σαρρηγεωργίου,
Νίκος Βέττας και Svetoslav Danchev
νών δαπανών κατά 1,040 δισ. ευρώ, στη μείωση των
για
τόκους
κατά 353 εκατ. ευρώ και στη μείωση των δαπανών ΠΔΕ κατά 105 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράΤΗΝ ΠΡΌΤΑΣΉ του για νέο επικεφαλής της Τραπεζικής Εποπτείας
φουν αυξημένα έσοδα κατά 582 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 335
της ΕΚΤ, υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το διοικητικό συμεκατ. ευρώ με συνέπεια το πρωτογενές αποτέλεσμα τους να είναι βελτιωμέβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
σύνολοΚοινοβούτιµών για τη συχνότητα εµφάνισης και το µέσο
νο κατά 244 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση,ενώ οι Οργανισμοί Κοινωνικής ΑΕάν η υποψηφιότητά του εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό
κόστος
ζηµιάς.
Ωστόσο, το µέσο κόστος ζηµιάς δεν επησφάλισης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 905 εκατ. ευρώ και αυξημέλιο και επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ρεάζεται
µόνο
από
νες δαπάνες κατά 1,210 δισ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση του ταμειαο Ιταλός Ενρία θα διαδεχθεί τη Ντανιέλ Νουί ως πρόεδρος του Ε- τις οικονοµικές συνθήκες που επικρατούσαν Ενρία,
την εξεταζόµενη
περίοδο, καθώς διαµορφώνεται
κού πρωτογενούς πλεονάσματός τους κατά 306 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
ποπτικού Συμβουλίου την 1η Ιανουαρίου 2019.Ο Αντρέα
που
και
από
το
είδος
των
περιστατικών
και εποµένως εµπεΤέλος, η μεγαλύτερη μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γεείναι 57 ετών και κατέχει σήμερα τη θέση του προέδρου της Ευρωριέχει
εγγενή
αβεβαιότητα
(inherent
uncertainty). Λαµνικής Κυβέρνησης κατά 709 εκατ. το εννεάμηνο του 2018 έναντι μικρότερης
παϊκής Αρχής Τραπεζών, επιλέχθηκε από κατάλογο τελικών υποβάνοντας
υπόψη
αυτό
το
γεγονός,
υπολογίστηκαν
διαστήψηφίων που συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στις 26
μείωσης κατά 442 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε ευνοϊκόµατα
εµπιστοσύνης
και
έτσι
προέκυψε
ότι
ο
ΕΔΥ
στο
σύΣεπτεμβρίου. Η θητεία του προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου
τερη επίπτωση κατά 267 εκατ. ευρώ στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενιείναι πενταετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
κής Κυβέρνησης το 2018.

Προτείνει τον Andrea Enria
για το εποπτικό συμβούλιο
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Υψηλότερο κόστος υγείας κατά 45,2% το 2017 σε σύγκριση με
το 2011
Δείκτες υγείας (2011=100)
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Δείκτης ΕΛΣΤΑΤ

2017

ενισχύθηκε από το 2014, σηµειώνοντας
άνοδο της τάξης του 20% τη συγκεκριµένη περίοδο (2014-2017). Αύξηση παρουσίασε και το καθαρό κόστος κάλυψης, κατά 31,8% το διάστηµα 2011 –
2017. Ως αποτέλεσµα, ο Ενιαίος Δείκτης
Υγείας (ΕΔΥ) διαγράφει την τελευταία
7ετία έντονα ανοδική πορεία (20112017: 45,2%). Το 2017 η ετήσια άνοδος
του ΕΔΥ άγγιξε το 2%.
Την ίδια περίοδο, ο Δείκτης Τιµών Υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταγράφει σωρευτική µείωση κατά 2,8%. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται και µε πραγµατικά στοιχεία
το γεγονός ότι ο Δείκτης Τιµών Υγείας
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν προσφέρει την κατάλληλη ένδειξη για την πραγµατική εξέλιξη του κόστους κάλυψης των νοσοκοµειακών προγραµµάτων εγγυηµένης
ανανεωσιµότητας που προσφέρονται
στην ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα.

νολο του χαρτοφυλακίου διακυµαίνεται µε 95% πιθανότητα εντός ενός εύρους 4,9 – 7,8 ποσοστιαίων µονάδων. Ο
ΕΔΥ χωρίς την επίδραση της ηλικίας σηµειώνει σωρευµένη άνοδο κατά 13,3% το 2017 σε σχέση µε το 2011. Αντίστοιχα, το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης κινείται σε ένα
εύρος 4,6 – 7,6 ποσοστιαίων µονάδων. Συγκεκριµένα, ο
ΕΔΥ χωρίς την επίδραση της ηλικίας διακυµάνθηκε µε
95% πιθανότητα στο εύρος -5,1% µε +1,2%.
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2012

Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ)

Κατά 45,2% αυξήθηκε ο δείκτης υγείας το διάστηµα 2011-2017
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2011

Για σύγκριση, η σωρευτική μεταβολή του κόστους υγείας με βάση τον γενικότερο δείκτη
υγείας της ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζεται σε -2,8% την περίοδο 2011 2017

Συνοπτικά αποτελέσματα για το συνολικό χαρτοφυλάκιο
(ηλικίες 0-80)
Δείκτης

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Συνολικά μεγέθη
Έκθεση κινδύνου
711.387 653.985 591.021 535.895 487.367 443.740 404.273
Πλήθος ζημιών
101.094 96.410 94.030 89.507
79.889 74.506 66.632
Συνολικά ποσά αποζημιώσεων (€ εκατ.)
295
266
260
250
247
241
221
Διαρθρωτικοί δείκτες συνολικού χαρτοφυλακίου
Μέσο κόστος ζημιάς (€)
2.920
2.764
2.764 2.797
3.089
3.229
3.318
Συχνότητα εμφάνισης ζημιάς
14,2%
14,7%
15,9% 16,7%
16,4%
16,8%
16,5%
Καθαρό κόστος κάλυψης (€)
415
407
440
467
506
542
547
Δείκτες κόστους υγείας, ετήσια μεταβολή (%)
Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ)
0,2%
9,8%
8,3%
10,4%
8,4%
1,9%
ΕΔΥ’ (χωρίς την επίδραση της ηλικίας)
-3,7%
5,4%
3,8%
5,9%
3,8%
-2,2%
Δείκτης
Υγείας ΕΛΣΤΑΤ
-0.6%
-1.7% -2.8%
1.5%
-0.7%
1.7%
Σημείωση: Βασίζεται σε στοιχεία για τις ηλικίες 0-80
Δείκτες κόστους υγείας, σωρευτική μεταβολή από το 2011 (100=2011)
ΕΔΥ
100,0
100,2
110,0 119,1
131,4
142,4
145,2
ΕΔΥ’ (χωρίς την επίδραση της ηλικίας)
100,0
96,3
101,5 105,4
111,6
115,9
113,3
Δείκτης Υγείας ΕΛΣΤΑΤ
100,0
99,4
97,7
94,9
96,3
95,6
97,3
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Σε απόγνωση η φαρμακοβιομηχανία από την παράταση του clawback

μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
επαρκή επιδημιολογικά δεδομένα, προφίλ υγείας του πληθυσμού και η οργάνωση του συστήματος είναι εντελώς διαφορετική;
Καμία στοιχειοθετημένη απάντηση δεν έχουμε πάρει. Είναι ανικανότητα; Υπάρχει στόχευση; Το σίγουρο είναι ότι όταν η πολιτεία δεν προσφέρει υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο με επάρκεια επειδή λείπουν πόροι, και δεν κάνει τίποτα όταν υπάρχουν
λύσεις, είναι απαράδεκτο. Και κοινωνικά, και διαχειριστικά.
Εμείς θα επιμείνουμε στη θέση μας: αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 400-500 εκατ. ευρώ (νοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό φάρμακο) και μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, τρεις κλειστούς προϋπολογισμούς. Δεν είναι ειδικό καθεστώς προστασίας των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι δίκαιη
κατανομή των βαρών».

Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Μ

ια νέα γενιά προβληματικών επιχειρήσεων δημιουργεί η
πολιτική φαρμάκου της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύφων σε συνέντευξη τύπου με
αφορμή την κατάθεση στη διακομματική επιτροπή για το φάρμακο, των προτάσεων της ελληνικής παραγωγικής φαρμακοβιομηχανίας. Οι προτάσεις αυτές συνοδεύτηκαν από τεκμηριωμένη
ανάλυση των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική αγορά
φαρμάκου ως αποτέλεσμα της διαχρονικής στρεβλής πολιτικής
των τελευταίων χρόνων.

Αναλυτικότερα ο πρόεδρος
της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων τόνισε τα εξής:
• Η άμεση και έμμεση φορολογία των φαρμακευτικών παραγωγικών επιχειρήσεων φτάνει στο 70% του τζίρου τους. Αυτό δεν
συμβαίνει πουθενά. Αυτό δεν αντέχεται ειδικά από τις ελληνικές
φαρμακοβιομηχανίες που έχουν υψηλά λειτουργικά κόστη. Αυτό είναι 4 φορές υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
• Οι ασφυκτικές πιέσεις που δέχεται άδικα και καταχρηστικά το
ελληνικό φάρμακο οδηγούν σε αδιέξοδο πολλές εταιρείες του
κλάδου με κίνδυνο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς προβληματικών επιχειρήσεων.
• Πουθενά στον κόσμο τα γενόσημα και οικονομικά φάρμακα
δεν πληρώνουν clawback. Αυτό συμβαίνει γιατί παράγουν μόνο
εξοικονομήσεις για το σύστημα φαρμακευτικής φροντίδας.
• Τουλάχιστον 600 κωδικοί παλιών οικονομικών ελληνικών
φαρμάκων, με τιμές κάτω των 5 ευρώ, αναμένεται να έχουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας στο αμέσως προσεχές διάστημα
λόγω των δυσβάστακτων υποχρεωτικών επιστροφών.
• Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες έχουν καταφύγει σε νομικές ενέργειες για να προστατευτούν από τη γενικευμένη επίθεση
στο ελληνικό φάρμακο.
• Αντί η φαρμακευτική πολιτική να αξιοποιεί τις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες της εγχώριας παραγωγικής φαρμακοβιομηχανίας εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένη στον φαύλο
κύκλο των μειώσεων τιμών, της υποκατάστασης, της αύξησης
της δαπάνης και του clawback.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ΠΕΦ, ενώ αναγνώρισε ως θετικό μέτρο την μία ανατιμολόγηση το χρόνο, αναφέρθηκε στις προτάσεις της ΠΕΦ στην ελληνική κυβέρνηση
και στη Διακομματική Επιτροπή για το Φάρμακο ως ελάχιστη
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών:
• Αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης σε ρεαλιστικά επίπεδα.
• Δικαιότερη κατανομή του clawback σε ευθεία αναλογία με την
αύξηση δαπάνης που κάθε φάρμακο προκαλεί, αλλά σε σχέση
με την απόλυτη τιμή του φαρμάκου. Ξεχωριστό budget για γενόσημα και off patent.
• Κάλυψη των ανασφάλιστων από ειδικούς λογαριασμούς Πρόνοιας με τη συμμετοχή της βιομηχανίας.
• Εξαίρεση των εμβολίων από τον προϋπολογισμό της δημόσιας
φαρμακευτικής δαπάνης.
• Απλούστευση του τρόπου τιμολόγησης με σκοπό: α) την ταχεία
διείσδυση των γενοσήμων β) την διατήρηση σε κυκλοφορία οικονομικών φαρμάκων μέσω Ανώτατου ορίου Κόστους Ημερήσιας Θεραπείας.
• Τριετής προγραμματική συμφωνία κυβέρνησης- φαρμακοβιομηχανίας με συνυπολογισμό της προστιθέμενης αξίας που δημιουργεί κάθε φάρμακο/εταιρεία. Μία τριετή συμφωνία η οποία θα
σταματήσει, πλέον, αυτό το μοντέλο χρεωκοπίας των ελληνικών
φαρμακοβιομηχανιών που στερεί τον Έλληνα ασθενή από ποιο-
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Δημήτρης Δέμος: Έχει φτάσει
ο κόμπος στο χτένι

Δαπάνη - rebate – clawback 2012-2018

Κλειστοί προϋπολογισμοί - Clawback
Δαπάνη ΕΟΠΥΥ ανά κατηγορία φαρμάκων 2014-2018 (ανά εξάμηνο)

1.100
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312

324

364

415

392

368

459

491

527

300

Έτος

Όριο δαπάνης
(1)

Πραγματική
δαπάνη
(2)

Rebate
(3)

Clawback
(4)

Συνολικές
Επιστροφές
(5=3+4)

(5) / (2)

2012

2.880

3.134

219

79

298

9,5%

2013

2.371

2.863

176

152

328

13,8%

2014

2.000

2.668

225

202

427

16,0%

2015

2.000

2.917

299

319

618

21,2%

2016

1.945

2.725

303

450

753

27,6%

2017

1.916 (2)

2.843

417

478

895

31,4%

2018 (1)

1.887(2)

432

620

952

100

-100

-101

-126

-128

-74

-146

-153

-152

-167

-300

-500

S1 '14

S2 '14

S1 '15
ΔΑΠΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ

S2 '15

-152
-216

S1 '16

ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

τικό οικονομικό φάρμακο.
Συνοψίζοντας, ο κ. Τρύφων δήλωσε τα εξής:
«Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ένας πολύ σημαντικός
αναπτυξιακός πυλώνας, από τους τελευταίους που έχουν απομείνει στην Ελλάδα. Έχουμε πάνω από 30 ελληνικές παραγωγικές μονάδες, χιλιάδες θέσεις εργασίας, επενδύσεις και εξαγωγές. Και το κυριότερο: προσφέρουμε στον Έλληνα ασθενή ποιοτικό φάρμακο, απόλυτα ελεγμένο και πολύ οικονομικότερο από
το αντίστοιχο εισαγόμενο. Όλο αυτό κινδυνεύει με αφανισμό!!!
Απαιτείται μία ξεκάθαρη πολιτική απόφαση για μία πιο βιώσιμη
και δίκαιη φαρμακευτική πολιτική.
Με στοιχεία και αριθμούς, ζητάμε μια τριετή συμφωνία με την
κυβέρνηση και τους θεσμούς η οποία θα σταματήσει πλέον αυτό
το μοντέλο χρεωκοπίας των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών
που στερεί τον Έλληνα ασθενή από ποιοτικό οικονομικό φάρμακο. Ας χρησιμοποιήσει επιτέλους η χώρα μας ότι παράγει!».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Είναι ανίκανοι ή έχουν στόχο;
Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

-152

-235

S2 '16
REBATES KAK

-217

-207

-211

-261

S1 '17

S2 '17

-223

-291
S1 '18

CLAWBACK

διευθύνων Σύμβουλος και αναπληρωτής πρόεδρος Δ.Σ. της
φαρμακοβιομηχανίας ΒΙΑΝΕΞ ο οποίος, μεταξύ άλλων τόνισε τα
εξής:
«Μία λέξη χαρακτηρίζει όσα ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή
Παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης από το υπουργείο Υγείας: κοροϊδία. Και μάλιστα επαναλαμβανόμενη.
• Έλεγαν και συνεχίζουν να λένε, αυτό είναι το αστείο, ότι η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη δεν καλύπτει τις ανάγκες της φαρμακευτικής περίθαλψης των πολιτών. Πριν, υπήρχαν τα μνημόνια. Τώρα που έληξαν; Καμία αύξηση στον πρώτο μεταμνημονιακό προϋπολογισμό. Ο λογαριασμός πάλι στις επιχειρήσεις με
1,4 δισ. rebate και clawback και στους πολίτες με τη συμμετοχή.
• Παραδέχονται ότι η τιμολογιακή πολιτική δημιουργεί στρεβλώσεις και πρέπει να αλλάξει το μείγμα. Και τι μας φέρνουν τώρα;
Πάνε με νέο τρόπο να συνεχίσουν τις μειώσεις τιμών και στα
παλαιά, οικονομικά φάρμακα, δηλαδή στα off-patent και συνεπακόλουθα στα γενόσημα. Αντί για το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της ΕΕ, τώρα θα παίρνουν τη χαμηλότερη της
ευρωζώνης. Άρα, πάλι οριζόντιες μειώσεις δίχως τέλος.
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Πηγή: ΕΟΠΠΥ
1 εκτίμηση
2 Από τον προϋπολογισμό των 1.945 εκατ. € αφαιρούνται τα ποσά που δεσμεύονται στο πλαίσιο των συμφωνιών για την θεραπεία της Ηπατίτιδας C και
του μελανώματος

• Έλεγαν ότι το clawback είναι άδικο, οριζόντιο και αντιαναπτυξιακό μέτρο. Πάρτε clawback άλλα τέσσερα χρόνια! Το clawback
έχει καταντήσει το ανέκδοτο των έκτακτων μέτρων, αφού το 2022
θα κλείσει μια δεκαετία «προσωρινής» εφαρμογής του.
• Παραδέχονται ότι δεν μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικά τη
δαπάνη και να μειώσουν τις υπερβάσεις, έλεγαν όμως ότι θα φέρουν αλλαγές ώστε να κατανέμονται δικαιότερα. Και ποιο είναι
το αποτέλεσμα; Να επιμένουν χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση στους κλειστούς προϋπολογισμούς ανά ATC4. Και γνωρίζουν ότι αυτό θα τινάξει στον αέρα την οριακή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς.
Το χειρότερο από όλα, όμως, είναι η διγλωσσία. Είναι δυνατόν
μία κυβέρνηση να πετάει μπαλάκια ευθυνών από τον έναν στον
άλλον; Είναι δυνατόν ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια να λένε ότι
«αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, θα διορθώσουμε τα κακώς κείμενα» και άλλα τέτοια, και μετά να ρίχνουν τις ευθύνες προς τα
κάτω; Δηλαδή, πώς χαράσσεται η κυβερνητική πολιτική; Ο καθένας κάνει του κεφαλιού του και αυτό είναι ανεκτό; Άρα, μιλάμε για
κοροϊδία.
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Η κοροϊδία αποδεικνύεται γιατί υπάρχουν λύσεις, είναι μπροστά μας και αφορούν όλη την εγχώρια παραγωγή φαρμάκου. Και
μάλιστα χωρίς δημοσιονομικό κόστος, στην περίπτωση της δικαιότερης κατανομής των υπερβάσεων.
Δικαιότερος επιμερισμός μπορεί να επιτευχθεί με την κατανομή του 1,945 δισ. ευρώ σε τρεις κλειστούς προϋπολογισμούς: μία
κατηγορία για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους του ν. 3816, μία για
την εντός προστασίας αγορά (on-patent) και μία για τα off-patent
και τα γενόσημα μαζί.
Η εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης των τελευταίων χρόνων, δείχνει ότι η αγορά των φαρμακείων δεν έχει σημαντικές
διαφοροποιήσεις. Η μεγάλη αύξηση προκύπτει κυρίως από τα
νέα Φάρμακα Υψηλού Κόστους του ν. 3816. Σε κάθε περίπτωση,
το ποσοστό που θα καλύψει κάθε κατηγορία από τις τρεις, μπορεί
να προσδιοριστεί με βάση τα στοιχεία που έχει ο ΕΟΠΥΥ και να
επιτευχθεί έτσι ένα νέο σημείο ισορροπίας.
Για ποιο λόγο, λοιπόν, η πολιτική ηγεσία επιμένει σε 99 επί μέρους κλειστούς προϋπολογισμούς; Γιατί βάζει κριτήρια Δανίας
και Νορβηγίας που δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα μας; Πώς

Ο αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημάνε τα
εξής:
“Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Τα μνημόνια είχαν 2 στόχους:
Την μείωση της δαπάνης στο 1,945 δις ευρώ και την αύξηση του
ποσοστού των γενοσήμων στο 50% της αγοράς. Κανένας δεν ασχολήθηκε ποτέ με την διείσδυση των γενοσήμων. Κανένας δεν
ασχολήθηκε με την ορθολογική χρήση των φαρμάκων και την
σωστή κατανομή της δαπάνης. Ας γίνει επιτέλους μία αξιολόγηση
της κατανάλωσης των νέων ακριβών φαρμάκων στην ελληνική
αγορά. Κάθε χρόνο τα νέα ακριβά φάρμακα φορτώνουν το σύστημα υγείας με 100 εκατ. ευρώ και εν τέλει αυτό το κόστος το
πληρώνει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Επίσης, το νοσοκομειακό clawback είναι μία ελληνική πατέντα, δεν υφίσταται πουθενά στην Ευρώπη. Αν δεν βρεθεί μία λύση, τότε το μέλλον δεν
θα είναι ευοίωνο”.

Σίμος Αναστασόπουλος: Ζητάμε
λογική και δίκαιη αντιμετώπιση
Το μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΦ και πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Σίμος Αναστασόπουλος μεταξύ άλλων υπογράμμισε τα εξής:
«Διαχρονική η ανεπάρκεια και η αδυναμία του κράτους να μεταρρυθμιστεί. Καμία εξαγωγική προσπάθεια μας δεν μπορεί να
είναι επιτυχής, εάν δεν έχει δυνατή παραγωγική βάση στην εγχώρια αγορά. Δεν γίνεται τα παλαιότερα οικονομικά φάρμακα να
πληρώνουν rebate και clawback. Έχουμε αναγκαστεί να αποσύρουμε φάρμακα, τα οποία υποκαθίστανται με άλλα νεότερα, εισαγόμενα και ακριβότερα φάρμακα. Είμαστε σε οριακό σημείο
και πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα για τη δίκαιη κατανομή της
υπέρβασης δαπάνης. Δεν ζητάμε χαριστική ρύθμιση, ζητάμε λογική και δίκαιη αντιμετώπιση. Τελειώσανε τα μνημόνια και περιμέναμε να αλλάξει η πολιτική φαρμάκου. Αντιθέτως, η δαπάνη
αυξήθηκε και τα clawback επεκτάθηκαν μέχρι το 2022».

Θεόδωρος Κωλέτης: Θέλουμε πράξεις
Τέλος ο αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΠΕΦ Θεόδωρος Κωλέτης υποστήριξε τα εξής:
«Όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, επιμένουμε και
επενδύουμε στην χώρα παρά το ρευστό οικονομικό κλίμα. Το ελληνικό φάρμακο που παράγουμε είναι ένα κρίσιμος παράγοντας
για το σύστημα υγείας και αποτελεί το βασικό κορμό μιας ολοκληρωμένης και προσιτής φαρμακευτική φροντίδα για τους ασθενείς.
Η συμβολή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην ελληνική
οικονομία και στην κοινωνία είναι ιδιαιτέρως σημαντική και αδιαμφισβήτητη και αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί απ’ όλους όχι
με λόγια, πλέον, αλλά με πράξεις».
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Όμιλος ΥΓΕΙΑ

Δύο ιατρικές
καινοτομίες

Δ

ύο νέες ιατρικές καινοτομίες εφαρμόζει το Υγεία, αναβαθμίζοντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στο χώρο
της ιατρικής. Ειδικότερα, η πρώτη αφορά τη νέα μέθοδο επιβεβαίωσης της ακτινοθεραπείας με ακριβές ομοίωμα του ασθενούς που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και η
δεύτερη την τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της ογκολογίας
και την αξιοποίηση από τον όμιλο της πλατφόρμας της ΙΒΜ
Watson for Oncology.

Ακτινοθεραπεία με ακριβές ομοίωμα του ασθενούς
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμόζεται στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ η νέα μέθοδος που επιβεβαιώνει την ακτινοθεραπεία του
εγκεφάλου και της κεφαλής-τραχήλου, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματική εφαρμογή της θεραπείας στον
ασθενή. Η νέα μέθοδος επιβεβαίωσης εφαρμόζεται πριν τη θεραπεία του ασθενούς με τη χρήση της τεχνολογίας Personalized
PseudoPatient™ της RTsafe. Συγκεκριμένα, κατασκευάζεται ένα
ακριβές και μοναδικό ομοίωμα του ασθενούς, από υλικό που αλληλοεπιδρά με παρόμοιο τρόπο με την ακτινοβολία, όπως και ο
ανθρώπινος ιστός, χρησιμοποιώντας εικόνες αξονικής τομογραφίας και υψηλής ακρίβειας ιατρική τεχνολογία 3D εκτύπωσης. Το
εξατομικευμένο ομοίωμα προσομοιάζει απόλυτα στην ανατομία
του ασθενούς και διαθέτει κατάλληλες οπές για την μέτρηση της
χορηγούμενης δόσης στον όγκο-στόχο και τα ευαίσθητα όργανα.
Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η πλήρης προσομοίωση και επαλήθευση της θεραπείας πριν την πραγματική χορήγησή της στον
ασθενή, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια της
ακτινοβόλησης. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ιδιαίτερα
σημαντικά για τους ασθενείς, δεδομένου ότι αρκετοί όγκοι εγκεφάλου, βρίσκονται σε απόσταση ελάχιστων χιλιοστών από τους
γύρω υγιείς ιστούς, π.χ. οπτικό νεύρο.
Το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ συμπεριλαμβάνεται, έτσι, στον κατάλογο
των Νοσοκομείων διεθνώς που χρησιμοποιούν την τεχνολογία
RTsafe ανάμεσα σε Νοσοκομεία όπως το UCLA και MD Anderson
UTΗealth στις ΗΠΑ και το Royal Marsden και το University of
Freiburg στην Ευρώπη. Σχολιάζοντας τη χρήση της νέας τεχνολογίας o διευθυντής του κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
του ΥΓΕΙΑ κ. Κωνσταντίνος Δαρδούφας τόνισε μεταξύ άλλων ότι
Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, για ακόμη μια φορά πρωτοπορεί εφαρμόζοντας τη νέα αυτή
τεχνολογία προκειμένου να διασφαλίσει με μέγιστη ακρίβεια, την
ασφάλεια του ασθενούς. Σημειώνεται ότι το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ είναι Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς στην Ακτινοθεραπεία και Κέντρο Αριστείας στην Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία και Ακτινοχειρουργική. Αποτελεί το πιο σύγ-

χρονο και καλύτερα εξοπλισμένο Kέντρο στην Ελλάδα με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας (VERSA HDΤΜ, Synergy AgilityΤΜ,
AxesseΤΜ με ρομποτικό κρεβάτι θεραπείας Hexapod και γknife
Perfexion) και ένα από τα καλύτερα Kέντρα στην Ευρώπη. Παράλληλα, έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στις πλέον εξελιγμένες
τεχνικές ακτινοθεραπείας (IMRT, VMAT, IGRT, Στερεοταξία και
Ακτινοχειρουργική), τις οποίες πρώτο εφάρμοσε στην Ελλάδα, με
σκοπό τη βέλτιστη παροχή ακτινοθεραπείας στον ασθενή. Επιπλέον, το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα για την ακτινοθεραπεία παίδων.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της ογκολογίας
Παράλληλα, την πλέον σύγχρονη, άμεση, αξιόπιστη και εξατομικευμένη επιλογή θεραπείας εξασφαλίζει στους ογκολογικούς
ασθενείς η πλατφόρμα IBM Watson for Oncology (WFO) που εγκαταστάθηκε στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, μετά τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τη διεθνή εταιρεία τεχνολογίας ΙΒΜ.Πρόκει-

ται για τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη
και θα συμβάλλει στην ολοκληρωμένη επιλογή θεραπείας για τον
καρκίνο αντλώντας τεκμηριωμένες γνώσεις που αφορούν στην
ογκολογία και τις συναφείς ειδικότητες από το σύστημα Watson.
Η πλατφόρμα IBM Watson for Oncology υποστηρίζει το έργο των
ογκολόγων ιατρών, σε ό,τι αφορά την κλινική λήψη αποφάσεων
και παράλληλα τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε τεκμηριωμένες εξατομικευμένες θεραπευτικές επιλογές από περισσότερα
από 300 ιατρικά περιοδικά, 200 εγχειρίδια και σχεδόν 15 εκατομμύρια σελίδες που παρέχουν πληροφορίες και περιεκτικές λεπτομέρειες για διαφορετικές επιλογές θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των βασικών πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές
θεραπείας φαρμάκων.
Η πλατφόρμα ΙΒΜ Watson for Oncology είναι ένα νέο σημαντικό βήμα της επιστήμης και της τεχνολογίας που βασίζεται στη
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τόνισε, σχολιάζοντας την εγκατάσταση της πλατφόρμας ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου
ΥΓΕΙΑ κ. Ανδρέας Καρταπάνης.

Ίδρυμα Ωνάση Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο

Ε

θνικό μεταμοσχευτικό κέντρο αποκτά
τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα, στην Αθήνα, καθώς το όραμα για τη δημιουργία του
Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου γίνεται πραγματικότητα, με νέα προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση στην Υγεία,
συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Στόχοςτου κέντρου είναι να επαναφέρει
το θέμα των μεταμοσχεύσεων στην ελληνική κοινωνία, με απώτερο σκοπό να αυξηθούν οι πιθανοί δότες, αλλά και να συμ-

βάλει στον συντονισμό των μεταμοσχεύσεων σε όλη τη χώρα.
Το κέντρο θα ανοίξει τις πύλες του μετά
από τέσσερα χρόνια, οπότε προβλέπεται η
ολοκλήρωσή του και στο νέο κέντρο θα
γίνονται μεταμοσχεύσεις για όλα τα συμπαγή όργανα (κυρίως καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ και πάγκρεας), ενώ θα λειτουργεί και αυτόνομη παιδιατρική μονάδα μεταμοσχεύσεων.
Όσοι θα στελεχώσουν το κέντρο θα μπορούν με υποτροφία να εξειδικευτούν στις

μεταμοσχεύσεις, καθώς το Ίδρυμα Ωνάση
συνεργάζεται ήδη με δύο μεταμοσχευτικά
κέντρα στη Βιέννη και το Βατικανό.
Η δημιουργία του αποτελεί ιδανικό παράδειγμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα έχουν πρόσβαση σ αυτό
όλοι οι ασφαλισμένοι, οι ανασφάλιστοι και
οι μετανάστες, ανέφερε ο πρόεδρος του
Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και είχε ως στόχο
την παρουσίαση του κέντρου.
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AIG Ελλάδος Παρούσα στον Μαραθώνιο η AIG Running Team

Κ

αι φέτος η AIG Ελλάδος συμμετείχε στον 36ο Αυθεντικό
Μαραθώνιο της Αθήνας με την δρομική ομάδα της εταιρείας.
Οι εργαζόμενοι-δρομείς της AIG Ελλάδος συμμετέχουν επίσης
και στους αγώνες των 5 και 10 χιλιόμετρα, στηρίζοντας και ενισχύοντας το έργο της «Κιβωτού του Κόσμου».Όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος η γιορτή πολιτισμού και αθλητισμού προσέλκυσε χιλιάδες δρομείς από τα περισσότερα κράτη του κόσμου αλλά και από την Ελλάδα. Χιλιάδες αθλητές έτρεξαν την
ιστορική διαδρομή και τερμάτισαν σε πανηγυρικό κλίμα στο
Καλλιμάρμαρο όπου χειροκροτήθηκαν με τον πιο ζεστό τρόπο
από χιλιάδες θεατές.
Η δρομική ομάδα της AIG Ελλάδος (AIG Running Team) ήταν
παρούσα για 6η φορά ενώνοντας τις δυνάμεις της με τους χιλιάδες δρομείς σε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του αθλητισμού και της ανθρώπινης δύναμης και θέλησης. H ομάδα της
AIG αγωνίστηκε σε κλίμα ευγενούς άμιλλας και αλληλεγγύης
σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στον 36ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, η AIG για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ενισχύει οικονομικά
την «Κιβωτού του Κόσμου» συμβάλλοντας στο σημαντικό έργο
του φορέα.
Η εταιρεία προσέφερε για κάθε δρομέα που συμμετείχε ένα
συμβολικό ποσό, διαθέτοντας συνολικά το ποσό των 3,500€
για τις ανάγκες του οργανισμού.
Για άλλη μια φορά η AIG Ελλάδος συμμετείχε στον 36ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με την AIG Running Team, συνεχίζοντας την παράδοση της εταιρείας αλλά και στηρίζοντας
για ακόμα μια φορά το έργο της «Κιβωτού του Κόσμου». Φέτος
η συμμετοχή των εργαζομένων ήταν εντυπωσιακή και συγκινητική αποδεικνύοντας ότι οι ιδέες της ευγενούς άμιλλας και της
ανθρώπινης φύσης μπορούν να ενώσουν χιλιάδες ανθρώπους
εξυμνώντας την ανθρώπινη δύναμη και θέληση καθώς και την
αλληλεγγύη,τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της AIG Ελλάς
Α.Ε, κ. Giuseppe Zorgno.

ΥΔΡΌΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

Παίρνει άριστα από τους συνεργάτες

Μ

ία συνολικά ιδιαίτερα θετική εικόνα αλλά και χρήσιμα συμπεράσματα προς αξιοποίηση, κατέγραψε η έρευνα ικανοποίησης συνεργατών που πραγματοποίησε η
Υδρόγειος Ασφαλιστική στο σύνολο του δικτύου των ασφαλιστικών της διαμεσολαβητών ανά την Ελλάδα και ήδη η διοίκηση της εταιρείας προχωρά ήδη στην αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων αυτών με στόχο την ακόμη
καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των συνεργατών της.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο κοινοποιήθηκε
στο σύνολο του ενεργού δικτύου της εταιρείας
και στο οποίο ανταποκρίθηκε η πλειοψηφία
των συνεργατών από όλες τις περιοχές της
χώρας.
Όπως επισημαίνεται, με βάση την ανάλυση
των αποτελεσμάτων της έρευνας της Υδρογείου Ασφαλιστικής, καταγράφονται συνοπτικά:
• Υψηλός γενικός βαθμός ικανοποίησης με
μέσους όρους θετικών απαντήσεων (αρκετά
έως πολύ ικανοποιημένων συνεργατών) που
ανέρχονται στο 86% στο σύνολο του ερωτηματολογίου και στο 95% για τις ερωτήσεις που
αφορούν την εν γένει γνώμη τους για την εταιρεία (εστίαση στις ανάγκες του συνεργάτη,
προοπτικές ανάπτυξης, ποιότητα συνεργασίας,
διοίκηση).
• Αθροιστικά ποσοστά αρκετά έως πολύ ικανοποιημένων συνεργατών που κυμαίνονται
από 75% - 96% για τις επιμέρους διευθύνσεις
και τα τμήματα της εταιρείας. Ανάμεσά τους, οι
υψηλότερες «επιδόσεις» καταγράφονται για
τους Κλάδους Εκδόσεων Οχημάτων (96%),
Αποζημιώσεων (93%), την Οικονομική Διεύθυνση και σχετικές υπηρεσίες (92%). Ακολουθούν οι Κλάδοι Εκτός Οχημάτων (88%), το
Τμήμα Υποστήριξης Πωλήσεων/Συμβάσεων
(81%), η Διεύθυνση Μηχανογράφησης/Υπηρεσίες IT (77%) και η Διεύθυνση Πωλήσεων
(75%).
• Αθροιστικά ποσοστά ικανοποίησης 96%
για τα ασφαλιστικά προϊόντα οχημάτων, 89%
για τα προϊόντα λοιπών κλάδων, και από 73%

- 89% για διάφορες υπηρεσίες της εταιρείας,
ενδεικτικά, τη φροντίδα ατυχήματος/οδική βοήθεια, φροντίδα επισκευής οχήματος/συνεργαζόμενα συνεργεία, κ.α.
Παρά τα ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα η Υδρόγειος Ασφαλιστική εστιάζει ιδιαίτερα στα χρήσιμα ευρήματα που προκύπτουν
από την ειδικότερη ποσοτική ανάλυση της έρευνας και την ποιοτική αξιολόγηση των σχολίων και προτάσεων που κατέθεσαν οι συνεργάτες της. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν,
γεωγραφικώς στοχευμένα, σημεία έμφασης,
μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον των συνεργατών για εντονότερη και πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση, τον συνεχή εμπλουτισμό αλλά και

την απλοποίηση διαδικασιών και τεχνολογικών εφαρμογών καθώς και τον σχεδιασμό
νέων ασφαλιστικών λύσεων σε συγκεκριμένους κλάδους. Σημειώνεται ότι η έρευνα
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2018,διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και στόχος της είναι η
αξιολόγηση όλου του φάσματος της συνεργασίας της Υδρογείου Ασφαλιστικής με τους συνεργάτες της και ο εντοπισμός περιοχών προς
βελτίωση και ανασχεδιασμό. Οι συμμετέχοντες καλούνται (ανώνυμα ή επώνυμα) να
προσδιορίσουν το βαθμό ικανοποίησής τους
αναφορικά με την εταιρεία, τις επιμέρους διευθύνσεις και τα τμήματά της καθώς και τα
βασικά προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Απόλλων

Στρατηγικό
πλάνο διετίας
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ της πλάνο με ορίζοντα διετίας
πραγματοποίησε η Απόλλων Μεσιτική, σχεδιάζοντας μέσα στο επόμενο διάστημα κινήσεις για την
περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της, τη στήριξη
των συνεργατών της, την επέκταση του μοντέλου
Inhouse Brokers και inhouse Agency και την επένδυση σε τεχνολογικά εργαλεία και εξειδικευμένες ασφαλίσεις.
Με διεργασίες και συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων της διοίκησης, του κ. Γ. Βαρόπουλου, αναπληρωτή γενικού διευθυντή και της κας Σ. Σικοτάκη, γενικής διευθύντριας, καθώς και των επικεφαλής των κλάδων ζωής και non motor, κ.κ.
Κ. Καρούση, Ν. Κανδύλη, και τον επικεφαλή του
δικτύου, κ. Ι. Κακαβελάκη οριστικοποιήθηκε η
στόχευση της εταιρείας.
Μιλώντας σχετικά ο κ. Γ. Βαρόπουλος ανέφερε
ότι η Απόλλων Μεσιτική αναπτύσσεται πολυπρισματικά και σε υγιή βάση. Επενδύουμε στους συνεργάτες μας, θέλουμε να διευρύνουμε ακόμα
περισσότερο τις εργασίες μας στις γενικές ασφαλίσεις πέραν του κλάδου του αυτοκινήτου και ενισχύουμε με πόρους και προσωπική ενέργεια τις
δομές τύπου agency στον κλάδο ζωής. Οι επιλογές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα -έχοντας την
κουλτούρα χάραξης συλλογικής πολιτικής, από
την άποψη ότι ακούμε το μήνυμα που μας μεταφέρουν οι διευθυντές των κλάδων αλλά και οι άνθρωποι του δικτύου, μας έχουν επιβεβαιώσει ως
προς το αποτέλεσμά τους, είπε ο κ.Βαρόπουλος.
Από την πλευρά της η γενική διευθύντρια κα Σ.
Σικοτάκη δήλωσε πως η αγορά βρίσκεται σε μία
συνεχή εξέλιξη και το ίδιο κάνουμε και εμείς. Σκεφτόμαστε και πράττουμε out of the box, επαναδιαμορφώνουμε την στρατηγική μας προσμετρώντας νέους παράγοντες. Δομούμε το δίκτυό μας με
βάση τις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και στηρίζουμε τους ανθρώπους μας. Ταυτόχρονα υιοθετούμε νέες τεχνολογίες και εξοικειώνουμε και τους συνεργάτες μας σε αυτές. Για
κάθε τι που κάνουμε εκπονείται στρατηγική και
ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα, πρόσθεσε
η κα Σικοτάκη.

European Insurance

Ακαθάριστα ασφάλιστρα ανά χώρα - 2017

Πάνω από 1,2 τρισ. ευρώ
τα έσοδα από ασφάλιστρα

100%

ΤΟ 2017, ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΈΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΈΣ εταιρίες κατέγραψαν έσοδα
από ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 1,2 τρισ. ευρώ, απασχόλησαν άμεσα πάνω
από 950.000 εργαζομένους ενώ οι επενδύσεις τους στην οικονομία ξεπέρασαν τα 10,1 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για την ευρωπαϊκή
ασφαλιστική αγορά που δημοσίευσε η Insurance Europe.Ειδικότερα, η δημοσίευση “European Insurance — Key Facts” για το 2017, αναφέρει ότι ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος αντιπροσωπεύει το 30% της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς, η Ασία αντιπροσωπεύει το 33% και η Βόρεια Αμερική 31%.
Το 2017, τα ευρωπαϊκά ασφάλιστρα κλάδου ζωής αντιπροσώπευσαν το 32%
των συνολικών ασφαλίστρων ζωής ενώ τα ευρωπαϊκά ασφάλιστρα κλάδου
γενικών αντιπροσώπευσαν το 28% των παγκόσμιων ασφαλίστρων κλάδου
γενικών.
Αναλυτικά, το σύνολο των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων
ανήλθε σε 1,213 τρισ. ευρώ. Από αυτά, τα 710 δισ. ευρώ αφορούσαν ασφάλιστρα κλάδου ζωής, τα 371 δισ. ευρώ αφορούσαν ασφάλιστρα κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων και τα 132 δισ. ευρώ αφορούσαν ασφάλιστρα κλάδου
υγείας. Τα συνολικά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4,7% σε σχέση με το 2016.
Επιμέρους, τα ασφάλιστρα κλάδου ζωής αυξήθηκαν κατά 5%, τα ασφάλιστρα
κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων κατά 4,4% και τα ασφάλιστρα κλάδου υγείας κατά 3,9%.
Το 2017, η ασφαλιστική διείσδυση (ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
ως ποσοστό του ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 0,14 της ποσοστιαίας μονάδας σε 7,53%
και κυμάνθηκε από 0,9% στη Λετονία έως 12,2% στο Ηνωμένο Βασίλειο
Επιπλέον, το 2017, ο μέσος όρος του κατά κεφαλήν ποσού που δαπανήθηκε
για την ασφάλιση στην Ευρώπη ανήλθε σε 2.030 ευρώ, αυξημένο σε σχέση με
το 2016 όπου το συγκεκριμένο άγγιξε τα 1.947 ευρώ. Ειδικότερα, τα 1.189
ευρώ αφορούσαν τον κλάδο ζωής, τα 621 ευρώ τον κλάδο περιουσίας και
ατυχημάτων και τα 221 ευρώ το κλάδο υγείας.
Όσο αφορά τις αποζημιώσεις και παροχές προς τους ασφαλισμένους, παρουσιάστηκε αύξηση κατά 8,6% σε σχέση με το 2016, με τους ευρωπαίους ασφαλιστές να καταβάλουν 1,022 τρισ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές κλάδου ζωής
κατέβαλαν 668 δισ. ευρώ -αύξηση κατά 11,4%-. Στον κλάδο περιουσίας και
ατυχημάτων πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 248 δισ. ευρώ -αύξηση κατά
3,5%- και στον κλάδο υγείας πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 106 δισ. -αύξηση κατά 3.4%-.
Το 2017, ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος επέπνδυσε πάνω από 10 εκατ. ευρώ σε ομόλογα, μετοχές εταιριών και άλλα περιουσιακά στοιχεία για
λογαριασμό εκατομμυρίων πελατών. Αυτό αντιστοιχεί σε μια αύξηση της τάξης του 2% σε σχέση με το 2016. Η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο
και η Ιταλία αντιπροσωπεύουν από κοινού το 80% όλων των επενδύσεων των
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών.

Διείσδυση κλάδου ζωής κατά χώρα - 2017
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Μέσος όρος κατά κεφαλήν ασφαλιστικής δαπάνης στην Ευρώπη - 2017
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Ρεπορτάζ |
MEGA BROKERS

Νέα εποχή με νέα γραφεία
Τ
α θεμέλια στη νέα εποχή βάζει η Mega Brokers με τα εγκαίνια των νέων γραφείων της στο ιδιόκτητο κτίριο στην
συμβολή των οδών Φαλήρου
και Ζαν Μωρεάς στο Κουκάκι. Η
εταιρεία μετά από 30 χρόνια συνεχούς ανοδικής διαδρομής και
διαρκούς προσφοράς στην ασφαλιστική αγορά και στην ελληνική οικονομία, βάζει τα θεμέλια για ακόμα πιο επιτυχημένη
και παραγωγική πορεία, με έδρα
πλέον ένα κτήριο-κόσμημα στη
σκιά της Ακρόπολης.
Διευθύνοντες σύμβουλοι και
πρόεδροι ασφαλιστικών εταιρειών μαζί με τα κορυφαία στελέχη τους, Δήμαρχοι περιοχών
της χώρας, πρόεδροι φορέων,
εκπρόσωποι των συλλογικών
οργάνων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και της ασφαλιστικής αγοράς, εκπρόσωποι του
τύπου, παραβρέθηκαν στα εγκαίνια των νέων γραφείων και μοιράστηκαν τη χαρά με τους οικοδεσπότες που είδαν να γίνεται
πραγματικότητα ένα όνειρο ετών.
Το έντονα φορτισμένο κλίμα
αποτυπώθηκε στο σύντομο χαιρετισμό του Γιάννη Χατζηθεοδο-

Ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
εγκαινιάζει τα νέα γραφεία

σίου, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος αναφέρθηκε στην πορεία της εταιρείας από τα μικρά
γραφεία στη γειτονιά της Αγίας
Βαρβάρας, εκεί που μέσα σε λίγα τετραγωνικά στεγάστηκαν τα
πρώτα όνειρα, μέχρι την απόλυτη καταξίωση ως κορυφαίος
«παίχτης» στην ασφαλιστική αγορά και τη στέγαση πλέον των
δραστηριοτήτων της στα νέα υπερσύγχρονα γραφεία των 1500
τετραγωνικών μέτρων.
Ο πρόεδρος και διευθύνων

NP Ασφαλιστική
Έμφαση στην
εκπαίδευση
των συνεργατών

σύμβουλος της Mega Brokers κ.
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, απέδωσε την επιτυχία αποκλειστικά
στην σκληρή και επίμονη εργασία, στην προσπάθεια όλου του
ανθρώπινου δυναμικού της για
συνεχή βελτίωση και τονίζοντας
ότι «κανένα έργο δε γίνεται από
μόνο του» διευκρίνισε ότι η εξέλιξη αυτή της Mega Brokers «οφείλεται σε όλους», κατονομάζοντας τους πελάτες, τους συνεργάτες, τα στελέχη, και τις ασφαλιστικές εταιρείες ως τους

συντελεστές της προόδου.
Η μετεγκατάσταση της εταιρείας στα νέα γραφεία αποτελεί
ένα ισχυρό κίνητρο για ακόμα
καλύτερη συνέχεια, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηθεοδοσίου τονίζοντας ότι «τα όνειρά μας είναι
μακρύτερα. Δεν έχουμε ταβάνι
στο όραμα» και ανανέωσε το ραντεβού, της επόμενης συνάντησης όλων όσων ήταν εκεί αλλά
και αυτών που θα προστεθούν
στην συνέχεια «σε ένα άλλο, μεγαλύτερο κτήριο».

Μ

ε μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια επανεκπαίδευσης για τον τομέα
Γ’ του έτους 2018, με θέμα : “Συναισθηματική Νοημοσύνη & Πρακτική της Διαπραγμάτευσης”
από την «NP Aσφαλιστική», που διεξήχθησαν στο Μαρούσι, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, την Σπάρτη και την Χαλκίδα, με την παρουσία άνω των 500 συνεργατών της εταιρίας. Όπως τονίζεται ,η εταιρία ολοκλήρωσε όλη την σειρά των σεμιναρίων επανεκπαίδευσης & επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών σιαμεσολαβητών για τους 3 υποχρεωτικούς Τομείς
του έτους 2018, με 40 εκπαιδευτικές συναντήσεις συνολικής διάρκειας 200 ωρών και άνω των 1.500
συμμετοχών. Η «NP Ασφαλιστική» δίνει ιδιαίτερη σημασία στον θεσμό της εκπαίδευσης, όχι μέσα από
την θεσμική υποχρέωση που επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος στα σεμινάρια επανεκπαίδευσης, αλλά
κυρίως από μία βαθύτατη υπευθυνότητα απέναντι στον επαγγελματία ασφαλιστή και συνεργάτη της εταιρίας.
Παραλληλα η εταιρία διοργάνωσε επαναληπτικά σεμινάρια για όλους τους τομείς των προηγουμένων ετών, όπου ορισμένοι συνεργάτες δεν είχαν παρακολουθήσει και δεν είχαν την απαραίτητη πιστοποίηση. Τα σεμινάρια είναι προγραμματισμένα να γίνουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη και στόχος είναι κανένας συνεργάτης της εταιρίας να μην έχει ούτε μια εκκρεμότητα
από τα απαραίτητα Πιστοποιητικά Επαναπιστοποίησης Γνώσεων. Επίσης Η «NP Aσφαλιστική» έχει ήδη
προετοιμάσει την ύλη και αναμένει την έγκριση από την Δ.Ε.Ι.Α. για τα νέα σεμινάρια επανεκπαίδευσης
του έτους 2019.

Εγκαίνια του εταιρικού γραφείου στην Αρκαδία
του αποκλειστικού συνεργάτη κ. Ιωάννη Χασάπη
Στην Κερασίτσα Αρκαδίας πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του εταιρικού γραφείου της «NP Ασφαλιστική» του συνεργάτη κ. Ιωάννη Χασάπη, με καλεσμένους πλήθος κόσμου από την ευρύτερη περιοχή
της Αρκαδίας. Ανάμεσά τους πολιτικοί, επίσημοι και παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς
και τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας. Στα εγκαίνια του γραφείου, την εταιρεία εκπροσώπησε 6μελής
αντιπροσωπεία ανώτατων στελεχών με επικεφαλής τον διευθυντή διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών κ. Νίκο Ζάχο, καθώς και οι διευθυντές πωλήσεων κ.κ. Κυράνας Αθανάσιος και Στάθης Γεώργιος, ο διευθυντής Ανάπτυξης κ. Μπαμάς Αλέξιος και ο διευθυντής με τον υπεύθυνο της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης κ.κ. Σπηλιόπουλος Σωτήρης και Σπυριδάκης Αθανάσιος.

3p insurance brokers /
money market SA

Στρατηγική συνεργασία
στη διαμεσολάβηση
ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ στρατηγικής συνεργασίας τους ανακοίνωσαν η η 3P Insurance Brokers και η money market
SA, εταιρείες στο χώρο της διαμεσολάβησης.Βασικός
άξονας,όπως τονίζεται είναι η δημιουργία συνεργειών
βασισμένων στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε εταιρείας, με απώτερο στόχο την παροχή κορυφαίου επιπέδου υπηρεσιών τόσο προς επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όσο και προς τον τελικό καταναλωτή.
Με βάση τα παραπάνω, η 3p Insurance brokers αναλαμβάνει την υποστήριξη των εργασιών της money
market στους κλάδους Ζωής, Υγείας και Περιουσίας,
ενώ αντίστοιχα η δεύτερη θα προσφέρει την τεχνογνωσία της στον τομέα της ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής
υποστήριξης Συνεργατών και Πελατών μέσω ενός ευφυούς συστήματος διαχείρισης ασφαλιστικών εργασιών.
Σχολιάζοντας την έναρξη της συνεργασίας οι κ.
Γιώργος Λούβαρης και Τάκης Παλαιολόγος, της 3Ρ
Insurance Brokers δήλωσαν ότι“ξεκινάμε την υλοποίηση ενός ευρέως φάσματος σχεδιασμών, με την πεποίθηση ότι το μέλλον βρίσκεται εκεί που η τεχνολογία τίθεται στη διάθεση επαγγελματιών διαμεσολαβητών,
που είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την προστιθέμενη
αξία που αυτή δημιουργεί στην καθημερινότητα τους.
Από πλευράς της money market, οι κ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος και Μανώλης Μαρσέλλος, χαιρέτισαν
την έναρξη της συνεργασίας τονίζοντας ότι “είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτή την εξέλιξη, που μας δίνει
την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της 3Ρ σε ιδιαίτερα σημαντικούς κλάδους
ασφάλισης, διευρύνοντας έτσι το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές που μας εμπιστεύονται”. Η συνεργασία αποτελεί προϊόν λεπτομερών συζητήσεων, έχει πολυετή ορίζοντα περιλαμβάνοντας δράσεις που θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, έτοιμη να καλωσορίσει επιπλέον
σχήματα που επιθυμούν να συμπορευθούν στην επόμενη ημέρα της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Tzortzis Insurance Brokers S.A.

Νέο υποκατάστημα
στη Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΣ την ανοδική της πορεία η μεσιτική εταιρεία ασφαλίσεων Tzortzis Insurance Brokers S.A.,
που διαθέτει ήδη υποκαταστήματα στην Λάρισα, τη Χαλκίδα και την Κυπαρισσία, προχώρησε στην επέκταση
των εργασιών της με την δημιουργία ενός νέος υποκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη.Το ήδη υπάρχον ισχυρό
δίκτυο της εταιρείας έχει ως σκοπό να δώσει στο νέο
υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης γερές βάσεις και υπεροχή για να συνεχίσει το όραμα της εταιρείας.Το νέο
υποκατάστημα της Tzortzis S.A., βρίσκεται στη διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 98, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη. Είμαστε σίγουροι ότι η νέα επένδυση που
πραγματοποιήσαμε δηλώνει την επίτευξη των στόχων
που έχουμε θέσει ως εταιρεία καθώς και την υπόσχεση
ότι δεν θα σταματήσουμε να υλοποιούμε τα όνειρα
μας», επισήμανε ο πρόεδρος και CEO της εταιρείας, κ.
Ιωάννης Τζώρτζης.
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Στη Λάρνακα της Κύπρου πραγματοποιήθηκε το δεύτερο διαδραστικό συνέδριο της Υδρογείου Ασφαλιστικής και της Υδρογείου Ασφαλιστικής Κύπρου, μία
σύμπραξη των δύο εταιρειών αφιερωμένη στη νέα γενιά ασφαλιστών και τα θέματα που διαμορφώνουν το αύριο της ασφαλιστικής βιομηχανίας.To συνέδριο
έφερε κοντά κορυφαίους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές από τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου επιτυγχάνοντας, μέσα από μία συμμετοχική διαδικασία, να
αποτελέσει το βήμα των δικών τους απόψεων πάνω σε επίκαιρα ασφαλιστικά ζητήματα
Σελ. 36-37

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Κύπρου&
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2018

Μειωμένη ασφαλιστική παραγωγή στον
κλάδο μεταφερόμενων εμπορευμάτων
2008-2017 εκτιμάται στα €3.256. Αναλυτικά:

Τα μεγέθη της ασφάλισης μεταφερόμενων
εμπορευμάτων
Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η εγγεγραμμένη
παραγωγή ασφαλίστρων συμπεριλαμβανομένων
δικαιωμάτων συμβολαίων έφθασε τα 2,1 δισ. € το
2017 (αυξημένη κατά 2,9% σε σχέση με το 2016)3.
Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου 7.Μεταφερόμενων εμπορευμάτων έφθασε τα 21 εκατ. € το
2017, καταγράφοντας μείωση κατά 1,3% σε σχέση
με το 2016.
Οι ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων
συνολικά αποτέλεσαν το 1,0% της παραγωγής των
ασφαλίσεων κατά Ζημιών το 2017, όσο και το
2016. Συνολικά, 28 (2016: 31) ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες ασφαλίσεις.

Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ανά
κανάλι πωλήσεων
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η αρμόδια Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών
και Σκαφών της ΕΑΕΕ αποφάσισε να διερευνήσει
την κατανομή της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων)
του κλάδου ανά κανάλι πωλήσεων.
Τα κανάλια πωλήσεων που έχουν οριστεί ως
προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός
για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως
εξής: οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο), τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες),
η συνεργασία με τράπεζες (bancassurance) και οι
απευθείας πωλήσεις.Σύμφωνα με τη μελέτη δεν
φαίνεται να έχει αλλάξει σημαντικά η κατανομή
μεταξύ των ετών 2016 και 2017.
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη ανταποκρίθηκαν σε αναμορφωμένο ενιαίο ερωτηματολόγιο το οποίο ζητούσε πληροφόρηση σχετικά με τις
δηλωθείσες ζημιές του κλάδου (κυρίως σε ότι αφορά τα αίτια, τα πλήθη και τα ποσά των αποζημιώσεων) τα οποία αφορούσαν το 2017.Δεν ζητήθη-

Ο πρόεδρος του
Συνδέσμου
Ασφαλιστικών
Εταιρειών Κύπρου κ.
Ανδρέας Στυλιανού

Μηνιαία παραγωγή κλάδου 7. Μεταφερόμενων εμπορευμάτων
Εκατομμύρια €

Μ

ειωμένη κατά 1,3% εμφανίζεται η παραγωγή από ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων το 2017 σε σχέση με το
2016,σύμφωνα με τη καταγραφή και μελέτη των
στατιστικών στοιχείων του κλάδου ασφάλισης
Μεταφερομένων εμπορευμάτων, που διεξήγαγε η
Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της ΕΑΕΕ, με
την καθοδήγηση της Επιτροπής ασφαλίσεων Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών
της ΕΑΕΕ. Συνολικά, 28 ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες ασφαλίσεις, ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων των
ασφαλίσεων κατά Ζημιών συνολικά αυξήθηκε
κατά 2,9% το 2017.
Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα
(μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 87,6%, οι
ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 5,9%,
οι απευθείας πωλήσεις 4,3% και η συνεργασία με
τις τράπεζες (bancassurance) συμμετέχει με 2,2%
επί του συνόλου. Δεν έχει αλλάξει σημαντικά η κατανομή της παραγωγής μεταξύ των καναλιών διανομής τα δύο τελευταία έτη.
Από την στατιστική ανάλυση 1.143 ζημιών έτους 2017 προκύπτουν ως σημαντικότερες κατονομαζόμενες αιτίες ζημιάς η γενική αβαρία, η κλοπή και το ατύχημα μέσου μεταφοράς.
Ειδικότερα από την εξέταση της μέσης ζημίας,
προκύπτει ότι αυτή ανήλθε στα €3.264 το 2017 για
το σύνολο των ζημιών, ενώ αντιστοίχως ήταν
€17.000 για την γενική αβαρία, €14.881 για την
κλοπή και €6.884 για το ατύχημα μέσου μεταφοράς.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chainladder, η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα
καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων κάθε έτους
προσεγγίζεται ικανοποιητικά περίπου 3 χρόνια μετά από την έκδοση των συμβολαίων. Η στατιστικώς υπολογιζόμενη μέση ζημία στη δεκαετία

Αυξάνονται
οι ενδιαφερόμενοι
για ασφαλιστήρια
συμβόλαια υγείας

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2016

Η Έφορος
Ασφαλίσεων
κ. Βικτώρια
Νάταρ

2017

Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι πωλήσεων

Η κ. Νάντια
Σταυρογιάννη
πρόεδρος
Ελληνικού
Ινστιτούτου
Ασφαλιστικών
Σπουδών

100%
90%

83,2%

Ο πρόεδρος του
Ασφαλιστικού
Ινστιτούτου
Κύπρου κ.
Μανώλης
Ιωαννίδης

87,6%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

7,9%

5,9%

2,1%

2,2%

6,8%

4,3%

0%
Ασφαλιστικοί
Ανεξάρτητα δίκτυα
σύμβουλοι (ιδιόκτητο (μεσίτες, πράκτορες)
δίκτυο)
2016

καν στοιχεία σχετικά με τις καλύψεις αστικής
ευθύνης μεταφορέα-διαμεταφορέα, συνεπώς τα
στοιχεία της μελέτης δεν ταυτίζονται με τα συνολικά στοιχεία του κλάδου.Συνολικά, 26 ασφαλι-

Συνεργασία με
τράπεζες
(bancassurance)

Απευθείας πωλήσεις

Κ

2017

στικές επιχειρήσεις – μέλη απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν μερίδιο περίπου 87,1% επί της παραγωγής του κλάδου.
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Του απεσταλμένου
μας στην Κύπρο
ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΟΥ

αλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα κυπριακά νοικοκυριά
το 2018 σε σχέση με το 2017, σύμφωνα με έρευνα του
Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου σε συνεργασία με
την Εταιρεία Ερευνών Cypronetwork, στο πλαίσιο του 14ου
ασφαλιστικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.
Το «Ασφαλιστικό Συνέδριο 2018» διοργανώθηκε από το

Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου και είχε θέμα "Μπροστά στις
Προκλήσεις: Ανεβάζουμε το Επίπεδο!" Ο τίτλος του συνεδρίου μας επιβεβαιώνει το μήνυμα ότι μπροστά στις προκλήσεις, ανεβάζουμε επίπεδο, και θα πρέπει να συνεχίσουμε να
επιδεικνύουμε επαγγελματικό χαρακτήρα, προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα και να συνεχίσουμε να παράγουμε γνώση και κατάρτιση στον τομέα των ασφαλίσεων" ανέφερε,

μεταξύ άλλων στο μήνυμα του ο πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου του Ινστιτούτου, Μανώλης Ιωαννίδης.
Το παρών στο συνέδριο έδωσε και το NEXTDEAL με τον
Κωστή Σπύρου, για να σας μεταφέρει τους προβληματισμούς και τις εξελίξεις της κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς.
Στο φετινό συνέδριο συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
Συνέχεια στις σελίδες 34-36

34

Συνέδριο |

Κύπρου&

35

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

&

Κύπρου

| Συνέδριο

Αυξάνονται οι ενδιαφερόμενοι για ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας
Συνέχεια απο τη σελίδα 33

Διαφοροποίηση Ασφαλιστικών αναγκών
κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών
50

Δεν έχω κάνει καμία διαφοροποίηση σε ότι αφορά
τα ασφαλιστικά μου συμβόλαια

67
78
19
20

Έχω μειώσει την ασφαλιστική μου κάλυψη / Έχω
μειώσει τα συνολικά μου ασφάλιστρα

7
12
8

Έχω διακόψει κάποια ασφαλιστικά συμβόλαια
3

11
9
8

Δεν έχω προχωρήσει στη σύναψη οποιονδήποτε
άλλων ασφαλιστικών συμβολαίων

2016
2017

3
1

Σκέφτομαι να διακόψω κάποια ασφαλιστικά
συμβόλαια

2018

3
2

Σκέφτομαι να μειώσω τα ασφάλιστρα μου

2
4
5

Προχώρησα στη σύναψη και άλλων ασφαλιστικών
συμβολαίων

Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Εταιρειών - Διαχρονική σύγκριση
2005
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+
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3,7
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-

-
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Παράμετροι αξιολόγησης:
Γενική εικόνα

Έγκαιρη πληρωμή αποζημιώσεων
Εξυπηρέτηση
Σταθερότητα στις επενδύσεις

Κάτοχοι Ιδιωτικής ασφάλισης υγείας / Ασφάλισης Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
74

Δεν έχουν ιδιωτική
ασφάλιση υγείας

51
Ομαδικό συμβόλαιο

75

69

26

45

Έχουν ιδιωτική ασφάλιση
υγείας

Ατομικό συμβόλαιο

25

31

2018

2017
2017

2018

Μέση Δαπάνη για Ομαδικό συμβόλαιο

€60,3

€83,3

Μέση Δαπάνη για Ατομικό συμβόλαιο

€98,2

€92,6

• Νέο Ασφαλιστικό Περιβάλλον: Το ασφαλιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με τα νέα δεδομένα, καλείται ο ασφαλιστικός τομέας να αντιμετωπίσει με στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξή του. Οι προκλήσεις από την
εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την ασφαλιστική διανομή, η πορεία της
κυπριακής οικονομίας, η εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR), ο ψηφιακός μετασχηματισμός
στην ασφάλιση και η γνώμη του καταναλωτικού κοινού και των επιχειρήσεων σε σχέση με τον ασφαλιστικό τομέα είναι θέματα που συνθέτουν το
νέο ασφαλιστικό περιβάλλον.
• Η Επαγγελματική Ανάπτυξη και η Προοπτική του Ασφαλιστικού Κλάδου.
Οι νέες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
μέσα από τις νέες προκλήσεις της αγοράς στους τομείς της συνταξιοδότησης, της υγείας, της ασφάλισης μεγάλων οικοδομικών έργων, οι αλλαγές
στην ασφάλιση μηχανοκινήτων οχημάτων, της ενίσχυσης της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών, και της επαγγελματικής ανάπτυξης
των στελεχών τους, είναι το μέλλον στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούν.
• Το νέο Νομικό και Ρυθμιστικό Περιβάλλον και πως το Αντιμετωπίζει ο
Ασφαλιστικός Κλάδος. Η εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (GDPR), η νομοθεσία της ασφαλιστικής διανομής
(IDD), η οδηγία της εφόρου ασφαλίσεων σχετικά με την είσπραξη και απόδοση ασφαλίστρων και ο κανονισμός για τα επενδυτικά προϊόντα (PRIIPs)
επηρεάζουν τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, καθώς επίσης και το καταναλωτικό κοινό.
• Είναι σε Θέση οι Ασφαλιστικές Εταιρείες να Ικανοποιήσουν τις Ανάγκες
και τις Προσδοκίες των Νεότερων Γενεών; Στόχος μέσα από την συζήτηση
και την ανταλλαγή απόψεων ήταν να διαφανεί η δυνατότητα του ασφαλιστικού κλάδου να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα της αγοράς. Αναζήτηση των τρόπων προώθησης των ασφαλίσεων Ζωής στις νεότερες γενιές.
Η ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τις νέες γενιές με ανάλογα προϊόντα και σύγχρονους τρόπους προώθησής τους.
• Οι νέες Προκλήσεις των Κλάδων Ασφαλίσεων Περιουσίας και Μηχανοκινήτων Οχημάτων. Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου ασφάλισης περιουσίας στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, σχετίζεται με την οικοδομική ανάπτυξη και τα μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη όπως μαρίνες, ουρανοξύστες, πολυώροφα κτήρια, ξενοδοχεία και καζίνο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου είναι σε θέση να καλύψουν τους σύνθετους αυτούς
κινδύνους που περικλείουν αυτοί οι τομείς; Οι αναμενόμενες αλλαγές στο
κλάδο μηχανοκινήτων οχημάτων που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε σχέση με φερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρείας, τις βεβαιώσεις ιστορικού απαιτήσεων με τα ανασφάλιστα οχήματα, με τα ελάχιστα όρια κάλυψης και με την χρήση του οχήματος είναι πλέον οι μεγάλες
προκλήσεις του κλάδου μηχανοκινήτων.
• Η Ώρα των Απαντήσεων στις Μεγάλες Προκλήσεις στον χώρο του Ασφαλιστικού Τομέα. Μέσα από την ανασκόπηση των συμπερασμάτων και των
εισηγήσεων που ακούστηκαν στην διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου,
έγινε μια συνειδητή προσπάθεια μέσω μιάς διαδραστικής συζήτησης για
την τελική αποτύπωση των συμπερασμάτων.
Σύμφωνα με την έρευνα, την οποία παρουσίασε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Cypronetwork και πρόεδρος ΟΕΒ, Χρίστος Μιχαηλίδης, το ποσοστό των νοικοκυριών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν οικονομικά
έχει μειωθεί στο 29% σε σχέση με το 48% κατά το 2017. Πιο συγκεκριμένα
το 9% τα βγάζει πέρα «πολύ δύσκολα» και το 20% «αρκετά δύσκολα». Όσοι
ανέφεραν ότι τα βγάζουν πέρα «ούτε εύκολα ούτε δύσκολα» αντιστοιχούν
στο 54% σε σχέση με το 39% του 2017, με μόνο ένα στα δέκα νοικοκυριά,
15% δηλαδή, να παρουσιάζεται ικανοποιημένο από την οικονομική του
κατάσταση.
Επίσης σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 78% των ερωτηθέντων δεν έκανε το 2018 καμία διαφοροποίηση σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά του συμβόλαια ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά το 2017 και 2016 ήταν 67% και 50%. Στο ίδιο
πλαίσιο το 7% φέτος μείωσε την ασφαλιστική του κάλυψη έναντι 20% πέρυσι και 19% το 2016.
Επιπλέον μόνο το 3% διέκοψε την ασφαλιστική κάλυψη έναντι 8% το
2017 και 12% το 2016.. Τέλος το 5% σκέφτεται να προχωρήσει στη σύναψη
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Βαθμός ικανοποίησης από το συμβόλαιο Υγείας
Καθόλου ικανοποιημένος/η

2
3

Μέσος Όρος

Η ΒΟΥΛΉ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ, δια του θεσμικού της
ρόλου, «είναι πρόθυμη να στηρίξει τις δράσεις της ασφαλιστικής κοινότητας, μέσω νομοθεσιών ή και άλλων μέτρων, με στόχο τη βελτίωση και ανέλιξη του ασφαλιστικού
τομέα στον τόπο μας», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής κ Δημήτρης Συλλούρης.
Στο χαιρετισμό του στο ασφαλιστικό συνέδριο, ο κ. Συλλούρης σημείωσε ότι «ο ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί
σημαντική παράμετρο μιας σύγχρονης και εύρωστης οικονομίας και, ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο να επικαιροποιεί συνεχώς τα δεδομένα του, να εναρμονίζεται με τις
αλλαγές και εξελίξεις που σημειώνονται καθημερινά, αλλά και να γνωρίζει τις πιθανές προκλήσεις και κινδύνους
που αναφύονται στο πλαίσιο της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς του 21ου αιώνα».Ο κ. Συλλούρης επεσήμανε
την ανάγκη να προωθούνται οι αναγκαίες οργανωτικές
αλλαγές, να αξιοποιούνται νέες προοπτικές, να γίνεται εναρμόνιση, και να προωθείται η επιμόρφωση και κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου.
Επίσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η κυπριακή οικονομία έχει να αποκομίσει πολλά και σημαντικά οφέλη από
ένα υψηλής ποιότητας ασφαλιστικό μοντέλο, το οποίο θα
βασίζεται σε στέρεες δομές και βάσεις, στελεχωμένο από
ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό».
«Έχουμε τα εφόδια και τις δυνατότητες να καθιερώσουμε Επαγγελματικά Ασφαλιστικά Πρότυπα, ισάξια των αντίστοιχων διεθνών, γι’ αυτό και θα πρέπει να επενδύσουμε
και να εργαστούμε πάνω σε αυτό», πρόσθεσε ο κ.Συλλούρης.

και άλλων ασφαλιστηρίων συμβολαίων έναντι 4% το 2017 και
μόλις 2% το 2016.
Στο σύνολο τω ερωτηθέντων κάτοχοι ιδιωτικής ασφάλισης
υγείας/ Ασφάλισης Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δηλώνουν μόλις 26 στους 100 το 2018 έναντι 25% το 2017 ενώ αντίθετα το 74% δηλώνει ότι δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση υγείας.
Από όσους είναι κάτοχοι ιδιωτικής ασφάλισης υγείας το 51%
είναι μέσω ομαδικού συμβολαίου και το 45% μέσω ατομικού. Τα
αντίστοιχα νούμερα για το 2017 ήταν 69% και 31%. Η μέση δαπάνη για ομαδικό συμβόλαιο ήταν το 2018 στα 83,3 ευρώ και για
ατομικό συμβόλαιο στα 92,6 ευρώ ενώ το 2017 αντίστοιχα ήταν
60,3 ευρώ και 98,2 ευρώ.
Μια ελαφρά βελτίωση στο 3,5 από 3,2 παρουσιάζει το 2018 σε
σχέση με το 2017, ο βαθμός ικανοποίησης των ερωτηθέντων
από το συμβόλαιο υγείας, ενώ ένας στους τρείς (33%) δεν έχει
αποφασίσει τι θα κάνει με το συμβόλαιο που έχει μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Πάντως με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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3,5

41
53

2018

2017

29

Πολύ ικανοποιημένος/η

Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

3,2

11

Αρκετά ικανοποιημένος/η

Απόλυτα ικανοποιημένος/η

2018

9

Λίγο ικανοποιημένος/η

Ο χαιρετισμός του προέδρου
της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη

2017

21
14
6
5

Μέση ικανοποίηση κατόχων Ατομικού συμβολαίου → 3,6

6

Μέση ικανοποίηση κατόχων Ομαδικού συμβολαίου → 3,4

Απόψεις και Αντιλήψεις για τον Ασφαλιστικό Τομέα
Το επίπεδο κατάρτισης των Κύπριων
Διαμεσολαβητών Ασφάλισης είναι
ψηλό
Η εικόνα κάθε Ασφαλιστικής εταιρείας
επηρεάζεται σημαντικά από τη
συμπεριφορά, τις γνώσεις και τις
πρακτικές των ασφαλιστών της

Ο ασφαλιστικός τομέας στην Κύπρο είναι
ανταγωνιστικός με αυτόν της Ευρώπης

Οι επενδύσεις σε Ασφαλιστικά σχέδια/
ταμεία εμπερικλείουν μικρό ρίσκο, άρα
είναι πιο ασφαλής

Ο τομέας της Ασφάλισης προσφέρει
πλέον καλές επαγγελματικές ευκαιρίες

2016

-14 45

2017

-11 44

2018

-8 48

2016

-4 71

2017

-8 66

2018

-4 76

2016

-22 25

2017

-24 20

2018

-21 15

2016

-33 20

Συμφωνώ

2017

-20 22

Διαφωνώ

2018

-27 14

2016

-34 18

2017

-15 25

2018

-16 28

36
Συνέχεια
απο την προηγούμενη σελίδα

για την αντίληψη που έχει το
καταναλωτικό κοινό σε σχέση με το ΓεΣΥ, σχεδόν ένας
στους δύο Κύπριους δεν έχουν καμία ενημέρωση σχετικά με το ΓεΣΥ, σε ποσοστό
που αντιστοιχεί στο 45%.
Μειωμένη αναλογία 35%
φαίνεται να γνωρίζει «λίγο»
τις πρόνοιες του, ένας στους
δέκα είναι «αρκετά» ενημερωμένος (12%), και μόλις το
3% αναφέρει ότι είναι «πάρα
πολύ ή πολύ» ενημερωμένο.
Κατά συνέπεια, ο μέσος
όρος στην πενταβάθμια κλίμακα έχει προσδιοριστεί στο
1.7 και παρουσιάζεται ελαφρός μειωμένος σε σχέση
με το 2017 όπου βρισκόταν
στο 1.9. Όσον αφορά το οικονομικό κόστος του ΓεΣΥ, έξι
στους δέκα παρουσιάζονται
χωρίς καμίας ενημέρωση,
σε ποσοστό 61%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
χωρίς ενημέρωση για το ΓεΣΥ, δηλώνει ότι παραμένει
μια στις τέσσερις επιχειρήσεις σε ποσοστό 24%. Περίπου τέσσερις στις δέκα δηλώνουν «λίγο» ενήμερωμένες δηλαδή 35% και ποσοστό
27% αρκετά ενημερωμένο.
Οι επιχειρήσεις, ωστόσο,
που δηλώνουν «πολύ» ή
«πάρα πολύ» ενημερωμένες
παρόλο που δεν ξεπερνούν
το 12%, είναι περισσότερες
σε σχέση με το προηγούμενο
έτος.
Η συντριπτική πλειοψηφία
των επιχειρήσεων (63%) δεν
έχει αποφασίσει τι θα κάνει

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Συνέδριο |
που έχουν και θα μείνουν
αποκλειστικά στο ΓεΣΥ.
Σχετικά τώρα με απόψεις
και αντιλήψεις για τον ασφαλιστικό τομέα ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι
το 48% των ερωτηθέντων

με το συμβόλαιο Υγείας που
έχει μετά την εφαρμογή του
ΓεΣΥ. Μια στις τέσσερις επιχειρήσεις θα διατηρήσει το
υφιστάμενο συμβόλαιό της,
ενώ μόλις το 11% θα διακόψουν το συμβόλαιο υγείας

40

Θα διατηρήσω και το υφιστάμενο
συμβόλαιο

37
10

Θα διακόψω το υφιστάμενο συμβόλαιο
και θα μείνω μόνο με το ΓεΣΥ

10

2018

2017

Ένας στους τρείς (33%)
δεν έχει αποφασίσει τι
θα κάνει με το
συμβόλαιο που έχει
μετά την εφαρμογή του
ΓεΣΥ

3
Άλλο

33
Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ
44

Βαθμός ενημέρωσης
της Διοίκησης της
επιχείρησης για το ΓεΣΥ

26
Καθόλου ενημερωμένοι
24
41
Λίγο
35
22
Αρκετά
27
9
Πολύ/ Πάρα πολύ ενημερωμένοι

Μέσος Όρος

12

2017

2018

2,2

2,3

2
Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ
1

2017

2018

Απόψεις και Αντιλήψεις για τον Ασφαλιστικό Τομέα
2015

-10

2016

-15

42

2017

-17

42

2018

-24

42

2015
Η εικόνα κάθε Ασφαλιστικής
εταιρείας επηρεάζεται σημαντικά
από τη συμπεριφορά, τις γνώσεις και
τις πρακτικές των ασφαλιστών της

2016
2017
2018

81
-3

-37

90
30

-34

2017

2015

88

-2

2018

2016

91

-4

2017

2018

Ο τομέας της Ασφάλισης προσφέρει
πλέον καλές επαγγελματικές
ευκαιρίες

-4

2016

2015
Οι επενδύσεις σε Ασφαλιστικά
σχέδια/ ταμεία εμπερικλείουν μικρό
ρίσκο, άρα είναι πιο ασφαλής

58

34

Συμφωνώ

36

Διαφωνώ

-24
-36

39

-29
-38

31
26

-20
-26

31
43

Κύπρου

| Συνέδριο

37

Διαδραστικό συνέδριο για τη νέα γενιά ασφαλιστών

Τι σκοπεύουν να
κάνουν με το
συμβόλαιο Υγείας
που έχουν μετά
την εφαργογή του ΓεΣΥ

8

&

ΥΔΡΌΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ -ΥΔΡΌΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ ΚΎΠΡΟΥ

θεωρεί ότι το επίπεδο κατάρτισης των Κύπριων διαμεσολαβητών ασφάλισης
είναι ψηλό. Μάλιστα το ποσοστό είναι βελτιωμένο σε
σύγκριση με το 2017 (44%)
και το 2016 (45%).

14

Θα χρησιμοποιήσω και άλλο σχέδιο Υγείας
που θα καλύπτει τα κένα του ΓεΣΥ

Το επίπεδο κατάρτισης των
Κύπριων Διαμεσολαβητών
Ασφάλισης είναι ψηλό

Κύπρου&

Από αριστερά: Τζένη Αναγνωστάκη, Διευθύντρια Έκδοσης Κλάδου Οχημάτων,
Υδρόγειος Ασφαλιστική - Σεραφείμ Αίσωπος, Σύμβουλος Διοίκησης & Ανάπτυξης,
Υδρόγειος Ασφαλιστική - Χρυσόστομος Παρπούνας, Αν. Γενικός Διευθυντής &
Διευθυντής Marketing, Υδρόγειος Ασφαλιστική Κύπρου - Λουκάς Κορομπίλης,
Γενικός Διευθυντής, Υδρόγειος Ασφαλιστική – Δρ. Νάκης Αντωνίου, Διευθύνων
Σύμβουλος, Υδρόγειος Ασφαλιστική Κύπρου – Παύλος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος, Υδρόγειος Ασφαλιστική - Πάνος Νικολάου, Εμπορικός
Διευθυντής, Υδρόγειος Ασφαλιστική - Πανίκος Παπαπέτρου, Διευθυντής Τμήματος
Αποδοχής Κινδύνων, Υδρόγειος Ασφαλιστική Κύπρου

Σ

τη Λάρνακα της Κύπρου πραγματοποιήθηκε το δεύτερο διαδραστικό συνέδριο της Υδρογείου Ασφαλιστικής και της Υδρογείου
Ασφαλιστικής Κύπρου, μία σύμπραξη των δύο εταιρειών αφιερωμένη στη νέα γενιά ασφαλιστών και τα θέματα που διαμορφώνουν
το αύριο της ασφαλιστικής βιομηχανίας.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το διαδραστικό συνέδριο έφερε κοντά
κορυφαίους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές από τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου και ειδικότερα νεότερους εκπροσώπους αυτών, επιτυγχάνοντας, μέσα από μία συμμετοχική διαδικασία, να αποτελέσει το βήμα των δικών τους απόψεων πάνω σε επίκαιρα ασφαλιστικά ζητήματα καθώς και «εργαστήριο» νέων ιδεών και προτάσεων που οι δύο εταιρείες θα μετουσιώσουν σε δράσεις με αμφίδρομο
όφελος.
Κατά την έναρξη του διήμερου συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Υδρογείου Ασφαλιστικής και Υδρογείου Ασφαλιστικής Κύπρου, κ. Παύλος Κασκαρέλης και Δρ. Νάκης Αντωνίου, αντίστοιχα, αναφέρθηκαν στα γόνιμα συμπεράσματα
του πρώτου διαδραστικού συνεδρίου καθώς και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από τις εταιρείες ως αποτέλεσμα αυτών. Τα νέα δεδομένα
που προκύπτουν από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την Οδηγία Διανομής Ασφαλιστικών
Προϊόντων (IDD) και οι επιδράσεις τους στη λειτουργία και τη συνεργασία ασφαλιστικών εταιρειών και διαμεσολαβητών αποτέλεσαν το
αντικείμενο δύο εξειδικευμένων παρουσιάσεων κατά την πρώτη ημέρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε επίσης η τεχνολογική «ενότητα» του συνεδρίου κατά την οποία παρουσιάσθηκαν, από εξειδικευμένους ομιλητές, και στη συνέχεια συζητήθηκαν, από τους συμμετέχοντες, δύο θέματα αιχμής: η σύγχρονη τηλεματική τεχνολογία και οι
εφαρμογές της σε διάφορους κλάδους ασφάλισης καθώς και η κυβερνοασφάλεια – οι διαδικτυακοί κίνδυνοι και τα σχετικά ασφαλιστικά
προϊόντα.
Κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, η Υδρόγειος Ασφαλιστική
Κύπρου ανακοίνωσε δύο νέες συνεργασίες με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και την Greek Flying Doctors, οι οποίες σκοπό έχουν να ενδυναμώσουν την παρουσία της εταιρείας στην ασφαλιστική αγορά της
Κύπρου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για
τη νέα σειρά ασφαλιστικών προϊόντων, την οποία πρόκειται σύντομα
να παρουσιάσει στην ελληνική αγορά η Υδρόγειος Ασφαλιστική, να
συμμετάσχουν σε μία διαδραστική ενότητα σχετική με τις σύγχρονες
τεχνικές πωλήσεων αλλά και να συνεισφέρουν με τις προτάσεις τους
NEXTDEAL #414 # 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

σε μελέτη περίπτωσης αναφορικά με την
ασφάλιση μίας καθετοποιημένης αγροτικής και κτηνοτροφικής μονάδας.
Εσείς αποτελείτε το νέο αίμα, την ελπίδα
και το μέλλον του ασφαλιστικού θεσμού, ο
οποίος, εξελίσσεται, εκσυγχρονίζεται και
αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, παραμένει ωστόσο στη βάση του βαθιά ανθρωποκεντρικός, επεσήμανε μεταξύ άλλων απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ο πρόεδρος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, κ. Αναστάσιος Κασκαρέλης, κατά την έναρξη του
Συνεδρίου, αναφερόμενος στην εξέλιξη
του ασφαλιστικού κλάδου, καθώς και τις
γνώσεις, τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τους επαγγελματίες της ασφάλισης του αύριο.
Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία των
δύο αγορών μας, υλοποιήσαμε επιτυχώς
και φέτος με την Υδρόγειο Κύπρου το 2ο
Διαδραστικό Συνέδριο, ένα forum ανταλλαγής γνώσεων και ανάπτυξης συνεργειών με το πλέον δυναμικό κομμάτι των ασφαλιστικών μας διαμεσολαβητών, τη νέα
γενιά. Τα πορίσματα και οι προτάσεις που
προέκυψαν αποτελούν ήδη για εμάς υλικό
για έμπνευση αλλά και πράξη στο άμεσο
μέλλον», ανέφερε σχετικά ο Παύλος Κασκαρέλης, αντιπρόεδρος & διευθύνων
σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Υδρογείου
Ασφαλιστικής Κύπρου, Δρ. Νάκης Αντωνίου, θέλοντας να τονίσει την σημαντικότητα του 2ου Διαδραστικού Συνεδρίου ανάφερε χαρακτηριστικά πως «ήταν μια πρωτοποριακή ιδέα, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο και πλέον έχει γίνει
θεσμός και για τις δύο εταιρείες. Σε ένα
ασφαλιστικό περιβάλλον το οποίο συνεχώς διαμορφώνεται, λόγω των ραγδαίων
τεχνολογικών εξελίξεων, έχουμε πάντοτε
ως επίκεντρο μας τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, στεκόμαστε δίπλα του ως αρωγοί, προσφέροντας του τα απαραίτητα όπλα και εφόδια για να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις του επαγγέλματος. Μαζί μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία»,πρόσθεσε ο κ.Αντωνίου.
«Το ζωτικό συστατικό σε κάθε ιστορία
επιτυχίας είναι η σωστή επικοινωνία και η
συνεργασία», είπε κατά το κλείσιμο του
Συνεδρίου ο κ. Λουκάς Κορομπίλης, Γενικός Διευθυντής της Υδρογείου Ασφαλιστικής, ο οποίος συνεχάρη τους συνέδρους
για την ενεργή συμμετοχή τους επισημαίνονται ότι «μέσα από αυτή τη διαδικασία
αποδείξατε ότι είστε ικανοί να ανταποκριθείτε δημιουργικά και αποτελεσματικά
στις προκλήσεις των ραγδαίων και απρόβλεπτων εξελίξεων που διαμορφώνουν
το ασφαλιστικό αλλά και ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό τοπίο της εποχής
μας», σημείωσε ο κ.Κορομπίλης.
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Στιγμιότυπα από το 2ο Διαδραστικό Συνέδριο της Υδρογείου Ασφαλιστικής και Υδρογείου Ασφαλιστικής Κύπρου
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Γράφει Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΟΎΖΟΣ

TEST MERCEDES E220D 9G-TRONIC

tech

tech
Όπως και να το κάνουμε
ένα μοντέλο Mercedes,
αποτελεί ισχυρό σύμβολο
επιτυχίας, όντας ένα απτό
δείγμα επαγγελματικής
καταξίωσης. Ειδικά αν
οδηγείτε αυτή τη

Για ασφαλιστές που
Mercedes E220d!

θέλουν να ξεχωρίζουν!
Η

Mercedes E-Class είναι ένα μοντέλο με διαχρονικότητα
που πάντοτε εντυπωσίαζε στο πέρασμα της. Ειδικότερα
όμως η νέα γενιά ξεχωρίζει με τη δυναμική εμφάνιση,
την πληθώρα των τεχνολογιών ασφαλείας που ενσωματώνει,
αλλά και την ευρεία γκάμα κινητήρων που αναμφίβολα μπορούν να καλύψουν κάθε αγοραστική απαίτηση. Εμείς είχαμε
την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την έκδοση Ε220d, η οποία εξοπλίζεται με τον 2λιτρο κινητήρα πετρελαίου, απόδοσης 194 ίππων!

δεν θα σας προβληματίσει καθόλου η διαδρομή. Η ανάρτηση αποδεικνύεται μαγικό
χαλί, με κύριο προσανατολισμό την άνεση.
Και στην Ε-Class υπάρχουν τα προγράμματα
οδήγησης που συναντάμε και στα άλλα μοντέλα της μάρκας (Eco, Comfort, Sport,
Sport+), που δίνουν στον οδηγό τη δυνατότητα να προσαρμόσει τις βασικές λειτουργίες
(τιμόνι, κινητήρα, κιβώτιο και -αν υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος- ανάρτηση). Τέλος υπάρχει η ρύθμιση Individual για ξεχωριστές
ρυθμίσεις ανάλογα με το προσωπικό γούστο
του καθενός. Στο δια ταύτα όμως, τα χιλιόμετρα εξαφανίζονται για πλάκα με την ποιότητα
κύλισης να είναι εντυπωσιακή ακόμα και με
απαγορευτικές ταχύτητες στο κοντέρ, ενώ
σημείο αναφοράς αποτελεί η ηχομόνωση του
μοντέλου. Αν ο οδηγός ζητήσει πιο γρήγορους ρυθμούς οδήγησης, η E-Class δεν θα
πει όχι, ενώ σε συνεργασία με τα προηγμένα
ηλεκτρονικά συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και τα εξαιρετικά από κάθε άποψη φρένα, νιώθει απόλυτη ασφάλεια.

που δημιουργούν μια στιβαρή κατασκευή,
τόσο σπορτίφ, όσο και κλασική συνάμα.
Μόλις ο οδηγός βολευτεί στο άνετο κάθισμα (το οποίο σαφώς ρυθμίζεται ποικιλοτρόπως) το μάτι του θα πέσει στην ενιαία
σχεδίαση του ταμπλό και του πίνακα οργάνων, αλλά και στον κρυφό φωτισμό, που σε
νυχτερινές διαδρομές δημιουργεί μια ξεχωριστή αίσθηση στην καμπίνα. Οι προσφερόμενοι χώροι είναι παραπάνω από αρκετοί για πέντε επιβάτες, όπως και για τις αποσκευές τους, μιας και ο διαθέσιμος χώρος
αγγίζει τα 540 λτ.

Κινητήρας για πολλά χιλιόμετρα!
Κάτω από το μακρύ καπό της E-Class,
βρίσκεται ο 2λιτρος πετρελαίου, ο οποίος
αποδίδει 194 ίππους και 400 Nm ροπής, χάρη στον άμεσο ψεκασμό και το turbo μεταβλητής γεωμετρίας. Ο κινητήρας αυτός
συνεργάζεται με το αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων 9G-Tronic, το οποίο φροντίζει πάντοτε
ο κινητήρας να λειτουργεί στο ωφέλιμο εύρος στροφών. Έτσι τα πρώτα 100 χλμ/ώρα
καλύπτονται σε 7,3 δλ., με την τελική ταχύτητα να σταματάει στα 240 χλμ/ώρα. Το μηχανικό σύνολο είναι εξαιρετικά ήσυχο και
κανένας θόρυβος δεν πρόκειται να περάσει
στη καμπίνα, ενώ η κατανάλωση ανακοινώνει η Mercedes ανέρχεται στα 4.6
λ.τ/100χλμ.

Διακριτικά δυναμική
Η E-Class ήταν και παραμένει ένα από τα σημαντικότερα
μοντέλα στην γκάμα της Mercedes-Benz, παραμένοντας ένα
από τα πλέον αναγνωρίσιμα μοντέλα της. Σε ότι αφορά το look,
η Ε-Class, είναι όμορφη, μοντέρνα και τρομερά ποιοτική. Η
νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Mercedes-Benz, είναι άρτια αποτυπωμένη στην Ε-Class, όπου σε αρκετούς θα θυμίσει την
μεγαλύτερη και πολυτελέστατη S-Class. Στο δια ταύτα τώρα,
ξεχωρίζει η μεγάλη μάσκα εμπρός με τις δυο γρίλιες, οι μυώδεις προφυλακτήρες με τους μεγάλους αεραγωγούς, αλλά και
οι έντονες ακμές του αμαξώματος ερεθίζουν το οπτικό νεύρο
του παρατηρητή. Κερασάκι στη τούρτα οι όμορφες ζάντες των
18 ιντσών, αλλά και τα φωτιστικά σώματα LED.

Ποιότητα, άνεση και εργονομία!

Χιλιομετροφάγος

Τα παραπάνω περιγράφουν στο έπακρο τι ισχύει για τον εσωτερικό διάκοσμο της E-Class. Δεν περιμέναμε άλλωστε τίποτε λιγότερο από το εσωτερικό της Ε-Class, μιας και είναι
δεδομένο ότι θα συναντήσετε ποιοτικό και τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον. Ποιοτικά υλικά, με κορυφαία συναρμογή

Η E-Class είναι το ιδανικό μοντέλο που θα
σας ταξιδέψει σε κάθε γωνιά της χώρας μας
και θα κατεβείτε κυριολεκτικά ατσαλάκωτοι. Όσο μακριά κι αν είναι ο πελάτης σας,
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Πίνακας κόστους ασφάλισης
Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε μερικές ενδεικτικές τιμές για το κόστος ασφάλισης για τη
Mercedes E220d 9G-Tronic, ανάλογα με το πακέτο καλύψεων που θα επιλέξει ο οδηγός.
Πακέτο

Ποσό

Βασικό

Από 174,89 ευρώ

Πυρός/κλοπής

Από 321,08 ευρώ

Μικτή
Από 652,58 ευρώ
* Οδηγός ηλικίας 30 ετών χωρίς ζημιές στο
ιστορικό του

Φουλ της ασφάλειας!
H E-Class της δοκιμής μας ενσωμάτωνε το
πακέτο Driving Assistance Plus, το οποίο περιλαμβάνει τα DRIVE PILOT, Steering Assist,
PRE-SAFE Impulse & PRE-SAFE Brake. Για
να είμαστε πιο κατανοητοί, στην πράξη το αυτοκίνητο βλέπει το δρόμο και τα άλλα οχήματα από κάμερες και ραντάρ υπερήχων και
αλληλεπιδρά με το περιβάλλον σε βαθμό που
μπορεί να κινηθεί αυτόνομα. Τεχνολογία που
όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό μειώνει κατά
πολύ τα ατυχήματα και κατά συνέπεια τις όποιες αποζημιώσεις.

