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Τι προβλέπει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης για τις συντάξεις
 Διαβάστε:

Τράπεζες

Μέσω της 
ενεργοποίησης  
του Βad Βank  
θα  μοιραστούν τα 
23+7 δισ. ευρώ 

Σελ. 7-8

Πέτρος Παπανικολάου

Συντάξεις και κλάδος 
αυτοκινήτου  
οι άξονες ανάπτυξης

Σελ. 6

Μιχάλης Χατζηδημητρίου

Στο τιμόνι της MetLife 
για Ανατολική και 
Νότια Ευρώπη

Interamerican

Αποζημιώσεις 2,9 
δισ. τη δεκαετία 

Σελ. 12

Ευρωπαϊκή Ένωσις - 
Ασφάλειαι Μινέττα 

Σταθεροποιείται  
η κερδοφορία 

Σελ. 6

Συνεταιριστική 
Ασφαλιστική

Στηρίζεται σε 
στέρεες βάσεις 

Σελ. 5

ΕΑΒΕ

Προσοχή στις 
πράσινες κάρτες  
για την Αλβανία

Σελ. 9

                                                                DAS-Hellas

✔ Αγωνία για το σε ποια τιμή θα αποτιμά τα 
νέα ομόλογα από το PSI η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Το κούρεμα, η ζημιά σε καθαρή 
παρούσα αξία και η αποτίμηση 

✔ Τροποποιείται και για ασφαλιστικές η 
αναβαλλόμενη φορολογία. Μείωση της 
λογιστικής ζημιάς κατά 20% και της 
φορολογικής κατά 14% 

Συνέχεια στη σελ. 2

Ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες  
της εποχής

Αποζημίωση ρεκόρ
Στο ποσό των 25,850 εκατ. ευρώ καθορίσθηκε το ύψος της 
αποζημίωσης της  Alfa Beta Roto. Στην κάλυψη της ζημιάς συμμετείχαν 
οι εταιρείες ΑΧΑ (ηγέτης στο συνασφαλιστήριο), Interamerican, Εθνική 
Ασφαλιστική, Groupama Φοίνιξ, Ευρώπη και Generali.

Σελ. 3

«Δεν  εφησυχάζουμε, αφουγκραζόμα-
στε καθημερινά τις ανάγκες της αγοράς 
και δημιουργούμε νέα καινοτόμα προϊό-
ντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
της εποχής», τόνισε η κ. Νάντια Σταυρο-
γιάννη, αντιπρόεδρος και διευθύνουσα 
σύμβουλος της εταιρείας σε εκδήλωση 
για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς.                                         

Σελ. 10

Σελ. 15

Σελ. 2

Τη διαγραφή του 53,5 % προβλέπει η συμφωνία για το PSI 

«Κούρεμα» στα εποπτικά 
κεφάλαια των ασφαλιστικών;

Ρίγη αγωνίας διατρέχουν όσους, πραγματικά, αντιλαμβάνονται, 
στην ασφαλιστική αγορά τις επιπτώσεις από τη διενέργεια του 
PSI, καθώς δεν έχει διευκρινισθεί ακόμη σε ποια τιμή θα απο-

τιμά τα νέα ομόλογα η Τράπεζα της Ελλάδος, και επομένως το μέ-
γεθος της επίπτωσης στα εποπτικά κεφάλαια των ασφαλιστικών. 

Έπειτα από 14 ώρες 
διαβουλεύσεων, το 
Eurogroup έδωσε το 
«πράσινο φως» για το 
νέο δάνειο των 130 δισ. 
ευρώ προς την Ελλάδα

Του Χρήστου Κίτσιου
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Οι βασικοί όροι του PSI προβλέπουν τη δια-
γραφή του 53,5% της ονομαστικής αξίας 
των ομολόγων που κατέχουν οι ιδιώτες, την 

άμεση εξόφληση του 15% με διετή ομόλογα του 
EFSF και την ανταλλαγή του υπόλοιπου 31,5% με 
νέα ομόλογα 10ετούς έως 30ετούς διάρκειας, με 
μεσοσταθμικό επιτόκιο της τάξης του 3,65%. 

Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, το κουπόνι των νέων 
ελληνικών ομολόγων θα διαμορφώνεται στο 2% 
για περίοδο τριών ετών –από τον Φεβρουάριο 
του 2012 έως τον Φεβρουάριο του 2015–, στη 
συνέχεια θα αυξηθεί στο 3% για τα επόμενα πέντε 
χρόνια –έως τον Φεβρουάριο του 2020– και στο 
4,3% για την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 
2020 έως τον Φεβρουάριο του 2042. 

Οι ζημιές σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας 
για τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές και τα υπόλοι-
πα χαρτοφυλάκια που θα συμμετάσχουν στο οι-
κειοθελές πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ελλη-
νικού χρέους πλησιάζουν το 75%. Και η μεγάλη 
ζημιά σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας εγεί-
ρει ερωτήματα για το σε ποια τιμή θα αποτιμήσει 
τα νέα ομόλογα η Τράπεζα της Ελλάδος. Με το ι-
σχύον καθεστώς οι ασφαλιστικές αποτιμούν στα 
εποπτικά τους κεφάλαια τα ελληνικά κρατικά ο-
μόλογα που κατέχουν με τις τιμές Δεκεμβρίου 
2009. Δηλαδή, σε τιμές που αντιστοιχούν μεταξύ 

90%-102% της ονομαστικής αξίας των ομολό-
γων! Πρόκειται για διευκόλυνση η οποία έχει πα-
ρασχεθεί στις ασφαλιστικές και η οποία στηρίχτη-
κε στη λογική ότι οι τρέχουσες τιμές λόγω του πε-
ριορισμένου όγκου συναλλαγών δεν ήταν αντι-
προσωπευτικές. Τώρα, όμως,  τα παραπάνω ομό-
λογα θα ανταλλαγούν και οι ασφαλιστικές θα 
γράψουν ζημιά σε επίπεδο καθαρής παρούσας α-
ξίας της τάξης του 75%. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχε-
ται να προσμετρηθούν στα εποπτικά κεφάλαια στο 
25%-30% της μέχρι τώρα αξίας τους(!), εξέλιξη 

που θα εντείνει την ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυ-
σης των ασφαλιστικών και δη των μεγάλων εται-
ρειών στον τομέα Ζωής. 

Σε ποια τιμή θα αποτιμήσει τα ομόλογα η ΤτΕ
Προς το παρόν, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έ-

χει ξεκαθαρίσει το πώς θα αποτιμηθούν τα νέα ο-
μόλογα, ούτε αν θα ισχύσει η αρχή της συνέχειας 
στη λογιστική εγγραφή, δηλαδή αν τα νέα ομόλογα 
θεωρηθούν ως συνέχεια των παλαιών και επομέ-
νως μπορεί η άμεση λογιστική ζημιά να μειωθεί 

καθώς θα αποσβεσθεί σε βάθος έως 30 ετών.  Στην 
πλειονότητα της ασφαλιστικής αγοράς επικρατεί η 
αυθαίρετη, όπως όλα δείχνουν, αντίληψη ότι η ΤτΕ 
θα επεκτείνει το υφιστάμενο καθεστώς. Προσδο-
κία μάλλον άτοπη καθώς τα παλαιά ομόλογα θα α-
νταλλαγούν και οι ασφαλιστικές όπως και οι τρά-
πεζες θα πρέπει να γράψουν τις ζημιές και να επα-
νακεφαλαιοποιηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
το θέμα της αποτίμησης δεν συμπεριλαμβάνεται 
στις προτεραιότητες της Ένωσης Ασφαλιστικών Ε-
ταιρειών Ελλάδος. Στο υπόμνημα που απέστειλε η 
Ένωση στην κυβέρνηση θέτει το θέμα της λογιστι-
κής και φορολογικής μεταχείρισης της ζημιάς, όχι 
όμως το τι θα συμβεί με τα ομόλογα που προσμε-
τρούνται στα εποπτικά κεφάλαια.  Η κυβέρνηση έ-
κανε ήδη αποδεκτό το αίτημα τραπεζών και ασφα-
λιστικών και τροποποίησε τις διατάξεις αναβαλλό-
μενης φορολογίας, δίνοντας δυνατότητα συμψη-
φισμού της ζημιάς από τα ομόλογα στη διάρκεια 
«ζωής» των νέων ομολόγων. Δηλαδή, κατά μέσο 
όρο, στην 20ετία. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με ορ-
κωτούς ελεγκτές, ότι η λογιστική ζημιά από την α-
νταλλαγή μειώνεται για τις τράπεζες κατά 20% και 
η  φορολογική ζημιά κατά 14%. Οι ορκωτοί εκτι-
μούν ότι εφόσον αναγνωριστεί και η αρχή της συ-
νέχειας, η πραγματική ζημιά από το PSI θα διαμορ-
φωθεί πέριξ του 50% (συνυπολογιζομένης και της 
απομείωσης που έχουν ήδη διενεργήσει) και σε 
κάποιες περιπτώσεις θα φτάσει και στο 45%.

Eίπαν:
«Δεν δέχομαι να λοιδορείται η πατρίδα μου από τον 
κ. Σόιμπλε, δεν το δέχομαι σαν Έλληνας. Ποιος είναι 
ο κ. Σόιμπλε που μπορεί να λοιδορήσει την Ελλάδα;»

Ο  Γερμανός υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη «Tagesspiegel»

«Δεν ξέρω κανέναν κ. Σόιμπλε που θα έκανε τέτοιο 
πράγμα. 'Ισως ο Έλληνας Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, να παράκουσε 
κάτι»

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Παπούλιας κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Κύκλο εργασιών 230,1 εκατ. ευρώ 
πέτυχε η Allianz Ελλάδος το 
2011, διατηρώντας,  όπως ανα-

φέρει η εταιρεία, σ’ ένα έντονα πτωτικό 
περιβάλλον για την ασφαλιστική αγο-
ρά, σταθερά τα μεγέθη της, ενώ σε συν-
δυασμό με την καλή διαχείριση του κό-
στους ενίσχυσε –βάσει προσωρινών 
στοιχείων– την κερδοφορία της σε σύ-
γκριση με τους στόχους της περυσινής 
χρονιάς.

Τα έσοδα της Allianz Ελλάδος αφο-
ρούν τη δραστηριότητά της σε Ελλάδα 
και Κύπρο και προήλθαν από όλα τα δί-
κτυα διανομής και ειδικότερα το 
agency system, τα γραφεία παραγω-
γής, τους πράκτορες, τους μεσίτες α-
σφαλίσεων και τις τραπεζικές συνερ-
γασίες. Στην εκτίμηση ότι  η Allianz θα 
παραμείνει και το 2012 σε κερδοφόρα 
αναπτυξιακή τροχιά, προέβη ο  διευθύ-
νων σύμβουλος και CEO της Allianz 

Ελλάδος, κ. Πέτρος Παπανικολάου, α-
πευθυνόμενος στους εκπροσώπους ό-
λων των δικτύων διανομής, στην καθι-
ερωμένη ετήσια εκδήλωση πωλήσεων 
για την έναρξη του νέου έτους. Σχολιά-
ζοντας το 2011, τόνισε ότι βασικοί άξο-
νες ανάπτυξης της εταιρείας ήταν ο 

κλάδος αυτοκινήτου, ο οποίος αναπτύ-
χθηκε με ρυθμό μεγαλύτερο του 10%, 
αλλά και οι συνταξιοδοτικές και αποτα-
μιευτικές λύσεις, που παρουσίασαν α-
νάπτυξη εργασιών κατά 0,3%. Δεν πα-
ρέλειψε μάλιστα να επισημάνει ότι ο 
κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης στην 

Ελλάδα παρουσιάζει έντονα σημάδια 
ύφεσης, καθώς σύμφωνα με τα τελευ-
ταία δημοσιευμένα στοιχεία της Ένω-
σης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλά-
δας, η παραγωγή ασφαλίστρων στο εν-
νεάμηνο του 2011 παρουσίασε μείωση 
6,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2010.

Απευθυνόμενος στο δίκτυο πωλήσε-
ων, ο κ. Παπανικολάου υπογράμμισε ό-
τι το 2012 θα είναι μία δύσκολη χρονιά, 
η οποία θα χαρακτηριστεί από περαιτέ-
ρω συρρίκνωση της ασφαλιστικής ύ-
λης, και συμπλήρωσε: «Εμείς στην 
Allianz Ελλάδος βάζουμε τον πήχη ψη-
λά και με βασική προτεραιότητα τον 
κλάδο αυτοκινήτου και στοχευμένες ε-
νέργειες ανάπτυξης στον τομέα των συ-
νταξιοδοτικών και αποταμιευτικών λύ-
σεων θα επιμείνουμε και το 2012 στην 
κερδοφόρα αναπτυξιακή μας πορεία. Η 
αύξηση της παραγωγικότητας κάθε συ-

νεργάτη του δικτύου πωλήσεων αποτε-
λεί βασικό συστατικό για την επίτευξη 
των στόχων της εταιρείας για το 2012», 
τόνισε. Αναφερόμενος στις ιδιαίτερες 
συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα 
οι συνεργάτες των πωλήσεων, ο κ. Πα-
πανικολάου επεσήμανε ότι μια περίο-
δος κρίσης δεν διέπεται από τους ίδιους 
κανόνες συμπεριφοράς που υπάρχουν 
σε περιόδους ανάπτυξης, σημειώνο-
ντας ότι κομβικό σημείο για την επιτυχία 
των ανθρώπων των πωλήσεων αποτε-
λεί η προσαρμογή στα νέα δεδομένα της 
αγοράς και της κοινωνίας. «Απευθυνό-
μαστε σ’ ένα κοινό που αναζητά πραγμα-
τική αξία όχι μόνο από το δικό μας προ-
ϊόν αλλά και από τον κάθε συνεργάτη», 
δήλωσε.

Δείτε όλο το θέμα  
στο nextdeal.gr ή από  

το κινητό σας 
σκανάροντας το QR code

Allianz Ελλάδος

Συντάξεις και αυτοκίνητο οι άξονες ανάπτυξης

«Κούρεμα» στα εποπτικά κεφάλαια των ασφαλιστικών;
Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο διευθύνων σύμβουλος και CEO της Allianz Ελλάδος, κ. Πέτρος Παπανικολάου

Τι προβλέπει η συμφωνία για την Ελλάδα
Σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup, το νέο σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας ανέρχεται 

στα 130 δισ. ευρώ και προβλέπει κούρεμα του ελληνικού χρέους στο 53,5% της ονομαστικής 
αξίας των ελληνικών ομολόγων, ώστε να καταστεί βιώσιμο το χρέος στο 120,5% του ΑΕΠ το 
2020. Επιπλέον, αποφασίστηκε η σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού όπου θα κατατίθεται 
τμήμα των ποσών που δανείζονται στην Ελλάδα και θα προορίζεται κατά προτεραιότητα για 
την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. 

Αυτός ο λογαριασμός θα επιτρέπει «τον καλύτερο έλεγχο και επιτήρηση (της κίνησης) των 
ποσών που θα δανεισθούν στην Ελλάδα». Για ημέρα ιστορικής σημασίας για την ελληνική οι-
κονομία έκανε λόγο  ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος, ενώ από την πλευρά του  ο υ-
πουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος ανέφερε ότι «πίσω από τη σημερινή απόφα-
ση κρύβονται οι θυσίες και οι προσπάθειες ολόκληρου του ελληνικού λαού». Ο κ. Βενιζέλος 
ανακοίνωσε επίσης ότι  θεσπίζεται μόνιμος Γενικός Γραμματέας Φορολογικών και Τελωνει-
ακών θεμάτων.
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Alfa Beta Roto

Αποζημίωση 
από 6 εταιρείες 

Στο ποσό των 25,850 εκατ. ευρώ, α-
πό τα μεγαλύτερα στην ιστορία της α-
σφαλιστικής αγοράς για ένα συμβάν, 
καθορίστηκε το ύψος της αποζημίωσης 
της Alfa Beta Roto, που δραστηριοποι-
είται στην παραγωγή εύκαμπτων υλι-
κών συσκευασίας, για τις ζημιές που υ-
πέστη από την πυρκαγιά  του Ιουλίου 
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Κο-
μοτηνής. Οι  ασφαλιστικές εταιρείες Α-
ΧΑ (ηγέτης στο συνασφαλιστήριο), 
Interamerican, Εθνική Ασφαλιστική, 
Groupama Φοίνιξ, Ευρώπη και 
Generali, με τη διαμεσολάβηση της με-
σιτικής εταιρείας Ξηρογιαννόπουλος 
Insurance Brokers και τη συνδρομή 
της εταιρείας πραγματογνωμόνων Πα-
σκάλ & Στρατής, κατέληξαν σε συμφω-
νία με τη διοίκηση της Alfa Beta Roto 
για το τελικό ύψος της αποζημίωσης.

Η ενεργοποίηση του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου της Alfa Beta Roto εξα-
σφάλισε στην εταιρεία την πλήρη απο-
κατάσταση των ζημιών από την κατα-
στροφική πυρκαγιά του περασμένου 
καλοκαιριού, ζημιών που, μεταξύ άλ-
λων, αφορούσαν τις κτιριακές εγκατα-
στάσεις, τα μηχανήματα, τα εμπορεύ-
ματα, αλλά και την επακόλουθη απώ-
λεια εισοδήματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμ-
φωνία με την Alfa Beta Roto, πέρα από 
το γεγονός ότι προβλέπει την καταβολή 
μιας εκ των μεγαλύτερων αποζημιώ-
σεων που χορηγήθηκε σε εταιρεία στην 
Ελλάδα, χαρακτηρίστηκε και από μια 
«σειρά θετικών ρεκόρ» για την ασφα-
λιστική αγορά, όπως τις  9 ημέρες που 
απαιτήθηκαν για τη συμφωνία της 
πρώτης προκαταβολής, ύψους 5 εκατ. 
ευρώ. Τις  24 ημέρες που απαιτήθηκαν 
–από το αίτημα της οριστικής απαίτη-
σης– για τη σύνταξη της πραγματο-
γνωμοσύνης. Τους 4½ μήνες που με-
σολάβησαν από την ημέρα της ζημιάς 
για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
αποδοχής της αποζημίωσης και τις  6 η-
μέρες που μεσολάβησαν εν συνεχεία 
για την έναρξη καταβολής της αποζημί-
ωσης. Η  διαδικασία αποζημίωσης κύ-
λησε σε πολύ γρήγορους χρόνους και 
χωρίς ουσιαστικά προβλήματα στην α-
ποτίμηση της ζημιάς, γεγονός το οποίο 
οδήγησε στην πλήρη οικονομική κάλυ-
ψη της Alfa Beta Roto, τόνισε ο κ. Χα-
ράλαμπος Αργυρόπουλος, πρόεδρος 
της εταιρείας, ενώ από την πλευρά του 
ο κ. Eric Kleijnen, διευθύνων σύμβου-
λος της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, δήλωσε με-
ταξύ άλλων ότι η Alfa Beta Roto είναι 
ένα βασικό παράδειγμα για το τι μπορεί 
να προσφέρουν οι αξιόπιστες και φε-
ρέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες.
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Ταραχές
Τώρα που ήρθαν οι μεγάλες καταστροφές 
στο κέντρο της Αθήνας, πολλοί στράφηκαν 
προς τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι 
περισσότεροι, όμως, θυμήθηκαν τις 
εταιρείες για να επισημάνουν ότι 
αρνούνται να ασφαλίσουν καταστήματα 
του κέντρου, λόγω των συχνών και 
πολλών ζημιών που παρουσιάζουν 

εξαιτίας των 
επεισοδίων.
Η Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος 
επιχείρησε να 
καταγράψει τις ζημιές 

που πραγματοποιήθηκαν από τις ταραχές 
του διήμερου 10-12 Φεβρουαρίου. Μετά 
πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει σε 
ανακοινώσεις. Και αξίζει να το κάνει αυτό, 
καθώς αφενός το πλήθος των ζημιών 
είναι σημαντικό (θα ξεπεράσουν τις 100 
κατά πολύ), όπως το συνολικό ποσό των 
αποζημιώσεων (πολύ περισσότερο από το 
ψυχολογικό φράγμα των 10 εκατ. ευρώ).
Η ΕΑΕΕ πρέπει όχι μόνο να ανακοινώσει τα 
αποτελέσματα του ελέγχου, αλλά και να 
προχωρήσει σε ειδική παρέμβαση-
εκδήλωση, όπου θα αναλυθεί η 
αναγκαιότητα της ασφάλισης και της 
λήψης των απαραίτητων τεχνικών και 
άλλων μέτρων σε συνεργασία με ειδικούς, 
για τον περιορισμό των επιπτώσεων των 
ταραχών στα καταστήματα και τα κτίρια 
του κέντρου της Αθήνας.
Έτσι κατανοούμε εμείς τον ρόλο της 
ιδιωτικής ασφάλισης.

Λάμπρος Καραγεώργος

Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγο-
ρά και τον χρηματοοικονομικό χώρο
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ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Νατάσσα Καβελλάρη
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΑΕΒΕ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ
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Είμαστε σε ένα θέατρο σκιών, δια-
μεσολαβητές μου. Σε ένα καθε-
στώς αθυρματικών φιγουρών 

κάθε λογής, που κινούνται με βάση 
τις εντολές κάποιων, που κι αυτούς 
στη συνέχεια τους κινούν κάποιοι άλ-
λοι. 

Στο θέατρο αυτό έχουμε θέση όλοι 
μας. Πρώτα απ΄ όλα η κεντρική φι-
γούρα, ο Καραγκιόζης, που θα ΄λεγα 
ότι είναι οι καθημερινοί απλοί επιχει-
ρηματίες διαμεσολαβητές, μεσίτες, 
πράκτορες ή και agency managers με 
ευθύνες και στόχους, που τρέχουν ό-
λη ημέρα να αναπτύξουν την επιχεί-
ρησή τους ή την παραγωγή στην α-
σφαλιστική επιχείρηση όπου εργάζο-
νται και όλη την ημέρα τους κυνηγούν 
λογής λογής προβλήματα και φόροι. 
Ξοπίσω τους τρέχουν τα παιδιά τους 
για το καθημερινό μεροκάματο, που 
είναι όλοι οι απλοί ασφαλιστικοί 
σύμβουλοι, όπως το Κολλητήρι, ο 
Κοπρίτης και ο Πιτσικόκος, που εργά-
ζονται και ζουν ανάμεσά μας και ο κα-
θένας τους έχει τη δική του παρουσία 
στο γραφείο πωλήσεων. Σειρά έχει ο 
πολυχρονεμένος Βεζίρης και η Βεζι-
ροπούλα, δηλαδή ο τραπεζικός επό-
πτης και η εποπτεία με τα φιρμάνια 
της, που τα εκδίδει προς όλες τις κα-
τευθύνσεις, χωρίς να ρωτάει κανέ-
ναν αλλά και χωρίς να δίνει λογαρια-
σμό σε κανέναν, έχοντας το αλάθητο 
αλλά και το δικαίωμα να κάνει ό,τι 

γουστάρει, αφού η εξουσία ποτέ δεν 
δίνει λογαριασμό στους υποταγμέ-
νους της. Ακολουθεί ο Βεληγκέκας ή 
Δερβέναγας, αυτός δηλαδή που ρί-
χνει τις πιο πολλές καρπαζιές στον 
Καραγκιόζη και την παρέα του και θα 
΄λεγα ότι είναι οι ασφαλιστικές εται-
ρείες που ακολουθούν άκριτα τις 
προσταγές του πολυχρονεμένου Βε-
ζίρη, χωρίς να παρεμβαίνουν ή να 
σχολιάζουν τα κακώς κείμενα. Επο-
μένως, ό,τι στραβό αποφασίζει ο Βε-
ζίρης ή δεν αποφασίζει από άγνοια 
είναι καλώς καμωμένο και δεν πρέ-
πει να το σχολιάζουμε. Ασφαλώς θέ-
ση έχει και ο Χατζηαβάτης ή Χατζα-
τζάρης, που θα ́ λεγα ότι αντιπροσω-
πεύεται από κάποιες επαγγελματικές 
οργανώσεις διαμεσολαβητών, που 
αρκούνται να διατυπώνουν εγγρά-
φως τις ενστάσεις τους ή τα παράπο-
νά τους, αλλά μετά οι εκπρόσωποί 
τους συζητούν φιλικά στις εκδηλώ-
σεις, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, με 
τον πολυχρονεμένο Βεζίρη και τη Βε-
ζιροπούλα, παρουσία βεβαίως του 
Βεληγκέκα που επιβλέπει την κατά-
σταση. Συμπληρώνουν οι άλλες φι-
γούρες, όπως ο Σταύρακας ο ψευτό-
μαγκας, ο Μορφονιός και ο σιορ Διο-
νύσιος, που εκφράζουν τους κάθε 
λογής πελάτες μας που με τον χαρα-
κτήρα τους και τις παραξενιές τους 
ταλαιπωρούν όλους εμάς. Το θέατρό 
μας ολοκληρώνει ο μεγάλος μας 

πρωταγωνιστής, ο μπαστουνόβλαχος 
μπαρμπα-Γιώργος, που επειδή δεν 
καταλαβαίνει ποτέ και τίποτε από όσα 
συμβαίνουν γύρω του, τους ρημάζει 
όλους ανεξαιρέτως στο ξύλο, Βεζί-
ρηδες και Βεληγκέκες, Καραγκιόζη-
δες και Κολλητήρια, Χατζατζάρηδες 
και Σταύρακες, με την περίφημη γκλί-
τσα του. Οφείλω να ομολογήσω, δια-
μεσολαβητές μου, ότι πάντα τον 
μπαρμπα-Γιώργο τον θαύμαζα από 
μικρός, χωρίς όμως να καταλαβαίνω 
γιατί. Τη φιγούρα του δεν μπορώ να 
την τοποθετήσω πουθενά στην αγορά 
μας και να την παρομοιάσω με κά-
ποιον από εμάς, αλλά πιθανόν στο τέ-
λος να βρείτε με ποιους ταιριάζει. 
Αλλά ας τα πάρουμε και πάλι από την 
αρχή. Μόλις ανέλαβε η περίφημη ε-
ποπτεία μας τα καθήκοντά της, θεω-
ρήσαμε όλοι ότι θα μπει κάποια τάξη 
στα ασφαλιστικά θέματα και ότι το 
σκηνικό θα αλλάξει προς το καλύτε-
ρο. Ενόψει μάλιστα του περιβόητου 
solvency, που στα ελληνικά μετα-
φράζεται, τρομάρα μας, φερεγγυότη-
τα, πιστέψαμε ότι η ουσία της έννοιας 
φερεγγυότητα θα διαπεράσει πέρα 
ως πέρα όλη την αγορά και όσους κι-
νούνται γύρω από αυτήν, αλλά κυρί-
ως αυτούς τους ίδιους τους εκφρα-
στές της και τους κουμανταδόρους 
της . Ότι θα υπάρχουν κανόνες και τά-
ξη κάτω από το άγρυπνο μάτι της πο-
λιτείας και των Ευρωπαίων εταίρων 

μας, που βεβαίως κι αυτοί θα σέβο-
νταν τη δημοκρατία μας στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών θεσμών και της 
Ε.Ε. που κτίστηκαν και στέριωσαν τα 
τελευταία 60 μεταπολεμικά χρόνια, 
αλλά ούτε και αυτοί δείχνουν να τα 
σέβονται όλα αυτά.

Δυστυχώς, όμως, όλα πήγαν στρα-
βά στην πατρίδα μας και λίγο μετά την 
μεγάλη κρίση της Ασπίδος και τους 
τουλάχιστον 500.000 δυσαρεστημέ-
νους ασφαλισμένους και πολίτες, έ-
σκασε παράλληλα και η ελληνική οι-
κονομική κρίση, που συμπαρέσυρε 
τους θεσμούς και εξαθλίωσε τους 
Έλληνες πολίτες οδηγώντας τους 
στην απελπισία, αφού η Ελλάδα βγή-
κε στην επαιτεία. Αποδείχθηκε περί-
τρανα ότι τίποτε στη δημόσια διοίκη-
ση δεν λειτουργούσε σωστά. Η πολι-
τική ηγεσία χλευάζεται από όλους 
αλλά και όλοι οι πολιτικοί. Στις α-
σφαλιστικές πέφτουν τα πρόστιμα 
βροχή από τη Γραμματεία Καταναλω-
τή, πολλοί ασφαλισμένοι παραμέ-
νουν ανασφάλιστοι, γιατί δεν διαθέ-
τουν χρήματα, αφού η ανεργία έχει ε-
κτοξευτεί στο 25% του ενεργού πλη-
θυσμού. Η εποπτεία εκδίδει ερήμην 
φιρμάνια και οι ασφαλιστικές εται-
ρείες με πρόσθετες πράξεις αλλά-
ζουν τις συμβάσεις τους, μειώνοντας 
τα πιστωτικά όρια για να βελτιώσουν 
το ρίσκο τους, αλλά και να αυξήσουν 
την κεφαλαιακή τους επάρκεια. 

Μικρά Μεσολαβητικά 

Οι επαίτες του θεάτρου σκιών  
και ο μπαρμπα-Γιώργος

Του Γιώργου Νικολάκου*

Στο θέατρο αυτό έχουμε θέση όλοι μας.  
Πρώτα απ΄ όλα η κεντρική φιγούρα, ο Καραγκιόζης, που θα ΄λεγα  
ότι είναι οι καθημερινοί απλοί επιχειρηματίες διαμεσολαβητές, 
μεσίτες, πράκτορες ή και agency managers

Πελάτες και διαμεσολαβητές επαιτούν χρόνο για την πλη-
ρωμή των ασφαλίστρων και των υποχρεώσεών τους από τις 
ασφαλιστικές εταιρείες. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επαιτούν α-
πό την εποπτεία χρηματοδότηση και χρόνο για την τακτοποίη-
ση των κεφαλαιακών τους υποχρεώσεων λόγω της έκθεσής 
τους στα ελληνικά ομόλογα. Το Επικουρικό επαιτεί κεφάλαια 
λόγω του ανοίγματος των 800 εκατ. ευρώ που έχει, που δεν ο-
φείλεται μόνον στην Ασπίδα, βεβαίως, αλλά και σε άλλες πα-
λιές αμαρτίες ή και σε κακοδιαχείριση ετών. 

Οι ασφαλισμένοι επαιτούν την αποζημίωση που δικαιούνται 
από το συμβόλαιό τους, αλλά πάντα κάτι φταίει και εισπράτ-
τουν λιγότερα από ό,τι τους έχουν υποσχεθεί ή δεν εισπράττουν 
τίποτε. 

Διαμεσολαβητές και ασφαλιστικές εταιρείες επαιτούν από 

την εποπτεία να καθορίσει τον χρόνο για τις εξετάσεις πιστο-
ποίησης που λιμνάζουν από πέρυσι, προκειμένου να πιστοποι-
ηθούν νέοι διαμεσολαβητές στην αγορά. 

Διαμεσολαβητές επαιτούν στο Επιμελητήριο της Αθήνας 
σύγχρονη εξυπηρέτηση και άλλοι διαγράφονται χάνοντας τον 
χρόνο τους με χαρτάκια προτεραιότητας. Όλοι επαιτούν σύγ-
χρονες λύσεις και λύσεις δεν βρίσκουν. Κάποιοι φτιάχνουν υ-
πομνήματα, κάνουν παραστάσεις, τρέχουν στους δικαστές για 
το δίκιο τους και παίρνουν δικάσιμο 4 χρόνια μετά.

Πέστε μου, διαμεσολαβητές μου, γιατί αυτός ο τόπος είναι 
μοναδικός όπως ισχυρίζονται κάποιοι άσπονδοι Ευρωπαίοι φί-
λοι μας, προκειμένου να χαρακτηρίσουν τον ωχαδερφισμό της 
φυλής μας. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που μου ήλθαν στο μυα-
λό αυτές οι τραγικές αθυρματικές φιγούρες των παιδικών μας 

χρόνων, όταν διάβασα την πρόσκληση για την εκδήλωση της 
ιδιωτικής ασφάλισης στις 22 του Φλεβάρη, που όταν θα διαβά-
ζετε αυτές τις γραμμές μάλλον θα έχει πραγματοποιηθεί. Φα-
ντάζομαι ότι οι ίδιες φιγούρες κόσμησαν αυτήν τη γιορτή, μαζί 
με όλους τους προαναφερόμενους επισήμους της. 

Λογικά όλοι θα παρακολουθήσατε τις ίδιες, περίπου, κατά 
τα τελευταία τριάντα χρόνια ομιλίες, και γιατί όχι δηλαδή; Ε-
ξάλλου, ο μπαρμπα-Γιώργος ποτέ δεν προσκλήθηκε σε ανά-
λογες γιορτές, για ευνόητους λόγους, ούτε και παραβρέθηκε σ’ 
αυτές. Δεν είναι κωμικοτραγικό, διαμεσολαβητές μου, ότι σε 
αυτό το θέατρο κάποιοι ξεχάσαμε προ πολλού τον μπαρμπα-
Γιώργο με τη φουστανέλα του και την περηφάνια μας;

*Ο κ. Γ. Νικολάκος είναι μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΜΑ και 

διευθύνων σύμβουλος της Fasmagroup.

Όλοι επαιτούν σύγχρονες λύσεις και λύσεις δεν βρίσκουν
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Συνεταιριστική 
Ασφαλιστική

Με κέρδη 
Ισχυρή κερδοφορία παρουσίασε 

στη χρήση του 2011 η Συνεταιριστική 
Ασφαλιστική, η μοναδική ασφαλιστι-
κή εταιρεία της κοινωνικής οικονομί-
ας στη χώρα. Ειδικότερα, το  2011 ση-
μείωσε  κέρδη ύψους 9,6 εκατ. ευρώ, 
έναντι κερδών ύψους 0,85 εκατ. ευρώ 
στη χρήση του 2010, ενώ η παραγωγή 
ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 5,88% 
και έκλεισε στα 44,4 εκατ. ευρώ, ένα-
ντι 47,2 εκατ. ευρώ το 2010.

Παρά τη μείωση της παραγωγής, 
που οφείλεται κυρίως στην επιλογή 
της διοίκησης να μην ανανεώσει ένα 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεγάλου 
πελάτη και δευτερευόντως στη μικρή 
μείωση της παραγωγής στον κλάδο α-
σφάλισης αυτοκινήτου, η Συνεταιρι-
στική Ασφαλιστική βελτίωσε σημαντι-
κά όλους τους τεχνικούς δείκτες.

Τα τεχνικά αποθέματα σαν ποσοστό 
επί των ασφαλίστρων αυξήθηκαν στο 
134,27%, έναντι 125,68% το 2010, ενώ 
το τεχνικό απόθεμα αυτοκινήτων αυ-
ξήθηκε στο 212,13% επί των ασφαλί-
στρων, έναντι 196,24% στη χρήση του 
2010.

Παράλληλα, η εταιρεία αύξησε ση-
μαντικά (κατά 44,26%) τα ίδια κεφά-
λαιά της όσον αφορά την κάλυψη φε-
ρεγγυότητας, στα 26,4 εκατ. ευρώ, έ-
ναντι 19,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 
2010.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο 
κ. Θωμάς Ιωαννίδης, πρόεδρος του 
Δ.Σ. της εταιρείας, σημείωσε ότι η πο-
ρεία της Συνεταιριστικής Ασφαλιστι-
κής αποτελεί εγγύηση για τους εργα-
ζομένους στην επιχείρηση, τους συ-
νεργάτες της και κυρίως τους ασφα-
λισμένους της.

Ο  γενικός διευθυντής της εταιρεί-
ας, κ. Δημήτρης Ζορμπάς, εξέφρασε  
την πεποίθηση ότι η Συνεταιριστική Α-
σφαλιστική στηρίζεται σε στέρεες οι-
κονομικές βάσεις και θα αντεπεξέλθει 
στις όποιες δυσκολίες δημιουργεί το 
αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.

«Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, 
ως μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Συνεταιριστικών Ασφαλιστικών Ορ-
γανισμών, της ICMIF, δεσμεύεται  ότι 
θα τιμήσει το "Διεθνές έτος συνεταιρι-
σμών-2012", όπως ανακηρύχτηκε α-
πό τον ΟΗΕ, ενισχύοντας τον ανθρω-
ποκεντρικό-κοινωνικό χαρακτήρα 
της, προσφέροντας ακόμη περισσότε-
ρη σιγουριά στους πελάτες της», πρό-
σθεσε ο κ. Ζορμπάς.

Δ. Ζορμπάς Θ. Ιωαννίδης
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International Life

Επιτυχία στον 
κύβο για την 
επιθεώρηση 
Πεφάνιου  

Με εξαιρετική επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
εκδήλωση βράβευσης των 
κορυφαίων συνεργατών 
της επιθεώρησης πωλήσε-
ων Κλέαρχου Πεφάνιου, σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Α-
θήνας, με κεντρικό μήνυμα  
«Επιτυχία στον κύβο». 
«Δουλεύουμε με κέφι, με 
πάθος και ουσιαστικά έχου-
με βοηθήσει χιλιάδες οικο-
γένειες να κοιμούνται το 
βράδυ ήσυχες, έχοντας εξα-
σφαλίσει ότι αν τα  πράγμα-
τα δεν πάνε καλά στη ζωή 
τους, θα έχουν ένα οικονο-
μικό στήριγμα», δήλωσε ο 
Επιθεωρητής Πωλήσεων κ. 
Κλέαρχος Πεφάνιος, σημει-
ώνοντας ότι «τίποτα δεν θα 
βρισκόταν στο επίπεδο αυτό 
αν δεν υπήρχε από πίσω η ε-
ταιρεία μας, η International 
Life. Η εταιρεία όχι μόνο 
στηρίζει τις προσπάθειες 
και τους αγώνες μας, αλλά 
πρωτοπορεί και καινοτομεί 
σ’ όλους τους τομείς, δημι-
ουργώντας για όλους μας 
σχεδόν ιδανικές συνθήκες 
εργασίας», πρόσθεσε ο κ. 
Πεφάνιος. Στη βραδιά πα-
ρευρέθηκαν πάνω από 200 
συνεργάτες, φίλοι και στε-
λέχη του ομίλου, ενώ την 
εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους μεταξύ άλ-
λων ο πρόεδρος του ομίλου 
κ. Φ. Μπράβος, το μέλος 
Δ.Σ. κ. Σ. Ταγκόπουλος, ο δι-
ευθύνων σύμβουλος κ. Π. 
Λίβας, η διευθύντρια δικτύ-
ου πωλήσεων Agency 
System κ. Ι. Κοτσιφάκη. Πα-
ρών ήταν και  ο εκδότης Ευ-
άγγελος Σπύρου από το «Α-
σφαλιστικό Ναι» και το 
«Next Deal».

Στη δημιουργία τεσσάρων διακριτών 
γεωγραφικών περιοχών στην περι-
φέρεια Ευρώπης, Μέσης Ανατολής 

και Αφρικής προχώρησε η MetLife, κίνηση 
η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης 
εσωτερικής αναδιάρθρωσης της εταιρεί-
ας, η οποία στοχεύει στην επίτευξη ακόμη 
μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και 
ευελιξίας, καθώς τα τελευταία χρόνια η 
MetLife έχει επεκτείνει σημαντικά την πα-
ρουσία της σε όλον τον κόσμο. 

Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 
περισσότερες από 50 χώρες, κατέχοντας 
ηγετική θέση στις αγορές των Ηνωμένων 
Πολιτειών, της Ιαπωνίας, της Λατινικής Α-
μερικής, της Ευρώπης, της Ασίας, του Ει-
ρηνικού και της Μέσης Ανατολής. Όπως α-
νακοίνωσε ο κ. Michel Khalaf, πρόεδρος 
της περιφέρειας Ευρώπης, Μέσης Ανατο-
λής και Αφρικής της MetLife, δημιουργού-
νται 4 γεωγραφικές περιοχές: η Ανατολική 
και Νότια Ευρώπη, η Κεντρική Ευρώπη, η 
Δυτική Ευρώπη και η Μέση Ανατολή.

H Ανατολική και Νότια Ευρώπη, υπό την 
ηγεσία του κ. Μιχάλη Χατζηδημητρίου, α-
παρτίζεται από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη 
Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Ρωσία και την 
Ουκρανία. Ο κ. Μ. Χατζηδημητρίου έχει μα-
κρά πείρα 30 ετών στον χώρο των ασφα-
λειών ζωής, κατά τη διάρκεια των οποίων 
έχει αναλάβει σειρά ηγετικών θέσεων σε 
διεθνές επίπεδο για την εταιρεία. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες γεωγραφι-
κές περιοχές, η Κεντρική Ευρώπη θα είναι 
υπό την ηγεσία του κ. Eric Clurfain, η Δυτι-
κή Ευρώπη υπό τον κ. Graham Cox και η  
Μέση Ανατολή υπό την ηγεσία του κ. Julio 
Garcia-Villalon.

Εκφράζοντας την  ικανοποίησή του, ο κ. 
Χατζηδημητρίου σε μήνυμά του προς το 

προσωπικό και το δίκτυο πωλήσεων της 
εταιρείας, σημειώνει τη σημασία της Ανα-
τολικής και Νότιας Ευρώπης για τη 
MetLife. «Ως μέλος της ομάδας των στε-
λεχών που βοήθησαν στην εγκαθίδρυση ο-
ρισμένων από τις εταιρείες που ανήκουν 
στην περιοχή μας, αλλά και μέσα από τη 
συνεχή υποστήριξη όλων των χωρών μας, 
παρακολούθησα την ανάπτυξή τους σε επι-
χειρήσεις που στηρίζονται σε γερές βά-
σεις, οι εταιρείες αυτές αποτελούνται από 
σοβαρούς επαγγελματίες και έχουν συνει-
σφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη συνολι-
κά, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο στις 
ασφάλειες ζωής στις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιούνται», αναφέρει μεταξύ 
άλλων ο κ. Χατζηδημητρίου. 

Σημειώνεται ότι ο κ. Μιχάλης Χατζηδη-
μητρίου έχει μακρά πείρα 30 ετών στον 
χώρο των ασφαλειών ζωής, έχοντας ανα-
λάβει έναν μεγάλο αριθμό ηγετικών θέσε-
ων σε διεθνές επίπεδο για την εταιρεία. Εί-
ναι  πτυχιούχος Οικονομικών και κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων.

MetLife

Ο Μιχάλης Χατζηδημητρίου στο τιμόνι για Ανατολική 
και Νότια Ευρώπη

Ευρωπαϊκή Ένωσις - Ασφάλειαι Μινέττα 

Σταθεροποιείται  
η κερδοφορία 

Με κερδοφορία έκλεισε το 2011 για την ασφαλιστική 
εταιρεία Ευρωπαϊκή Ένωσις - Ασφάλειαι Μινέττα, με τα   
κέρδη να αγγίζουν τα  6,4 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας, 
όπως αναφέρει η εταιρεία, σταθεροποίηση της κερδο-
φορίας παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Συ-
γκεκριμένα, η εταιρεία κινήθηκε ανοδικά σε όλους τους 

κλάδους, πλην αυτού των αυτοκινήτων, και τα συνολικά έσοδα από τις ασφαλιστι-
κές εργασίες άγγιξαν τα 122 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ενίσχυσε τις ασφαλιστικές 
προβλέψεις κατά 12 εκατ. ευρώ, οι οποίες συνολικά ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ. 

Η διοίκηση της εταιρείας, ανακοινώνοντας τους στόχους της για το 2012 καθώς 
και τις κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξής της, θέτει ως βασική προτεραιότητα την 
προετοιμασία της για το Solvency II και τη θωράκιση των οργανωτικών δομών της 
ώστε να αντιμετωπίσει θετικά τις προκλήσεις του νέου θεσμικού περιβάλλοντος. 
Να σημειωθεί  ότι η Ευρωπαϊκή Ένωσις - Ασφάλειαι Μινέττα δεν διαθέτει ομόλο-
γα ελληνικού Δημοσίου και επομένως δεν θα επηρεαστεί από τις εργασίες του PSI.

Οι επιτυχημένοι ασφαλιστές 
Τα ονόματα των κορυφαίων ασφαλιστικών συμβούλων, οι οποίοι συγκαταλέγονται στον Κύκλο Επιτυχημένων Ασφαλιστών της εταιρείας για το 2012, α-

νακοίνωσε η  MetLife Alico, η οποία και έχει καθιερώσει τον θεσμό εδώ και 3 δεκαετίες. Αποτελείται από επαγγελματίες ασφαλιστικούς συμβούλους ιδιαί-
τερα υψηλού επιπέδου, οι οποίοι με το έργο τους έχουν κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην εταιρεία, ενώ αναγνωρίζονται ευρύτερα και από ολόκληρη την 
ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Πολύ σημαντικά ποιοτικά κριτήρια, όπως ο υψηλός δείκτης διατηρησιμότητας συμβολαίων, αλλά και η άμεμπτη επαγγελματική σταδιοδρομία του μέ-
λους, έρχονται να συμπληρώσουν τα  παραγωγικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ώστε οι ασφαλιστικοί σύμ-
βουλοι να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στον Κύκλο Επιτυχημένων Ασφαλιστών. «Στον ασφαλιστικό σύμβουλο που είναι μέλος του Κύ-
κλου Επιτυχημένων Ασφαλιστών, ανέκαθεν όλοι μας αναγνωρίζουμε τον ασφαλιστή ζωής που είναι σωστά καταρτισμένος, θέτει υψηλότατους στόχους και 
καταβάλλει τη δουλειά που απαιτείται προκειμένου να τους υλοποιήσει», τονίζει σε  μήνυμά του ο κ. Γ. Ζερβουδάκης, Agency Director Ελλάδας της MetLife 
Alico. «Λαμβάνοντας δε υπόψη το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον στο οποίο επιχειρούμε, τα μέλη του φετινού Κύκλου Επιτυχημένων Ασφαλιστών επιβε-
βαιώνουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν είναι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, αλλά η δική μας επαγγελματική συμπεριφορά που κυρίως διαμορφώνει 
τα αποτελέσματά μας», καταλήγει ο κ. Ζερβουδάκης.

Κωνσταντίνος Μπερτσιάς

ΕΑΕΕ
Στηρίζει το έργο 
της Τροχαίας 

Η  Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, συνεχίζοντας τη στήριξη του έργου της 
Τροχαίας στον τομέα της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, χορήγησε στη διεύθυνση 
Τροχαίας 30.000 επιστόμια για αλκοολόμετρα. Αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημα-
σία της εντατικοποίησης των ελέγχων της Τροχαίας για παραβάσεις που αφορούν τη μέ-
θη, η ΕΑΕΕ συνδράμει τις Διευθύνσεις Τροχαίας σε πανελλαδικό επίπεδο με επιστόμια 
– απαραίτητα ανταλλακτικά για την πραγματοποίηση αλκοτέστ. Κατά την παράδοση των 
επιστομίων στον διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας, κ. Α. Κορδολαίμη, η κ. Μ. Αντωνά-
κη, γενική διευθύντρια ΕΑΕΕ, αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο της Τροχαίας στον περι-
ορισμό των τροχαίων ατυχημάτων και διατύπωσε την ελπίδα η χορηγία αυτή να συμβά-
λει στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων που οφείλονται στη μέθη. Σημείωσε, ε-
πίσης, ότι η Ένωση  σκοπεύει να συνεχίσει να δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της 
πρόληψης, όπως άλλωστε κάνει συστηματικά από το 1990 έως σήμερα. Τέλος, δεσμεύ-
τηκε να διατηρηθεί και μελλοντικά η συνεργασία της ΕΑΕΕ με την Τροχαία, με κοινό στό-
χο τη μείωση του αριθμού των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα.

Κλέαρχος Πεφάνιος

Μιχάλης Χατζηδημητρίου
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Η ιδιωτική 
ασφάλιση στην 
εποχή της 
ανασφάλειας

Στον ρόλο που καλείται να παίξει η ι-
διωτική ασφάλιση στην εποχή της ανα-
σφάλειας που βιώνει η ελληνική κοινω-
νία, ως αποτέλεσμα της χρηματοοικο-
νομικής κρίσης, είναι  αφιερωμένη η 
φετινή εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλι-
στικών Εταιρειών, στο πλαίσιο της  ετή-
σιας γενικής συνέλευσής, σήμερα Τε-
τάρτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 12 στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έχουν κλη-
θεί να παραβρεθούν διακεκριμένοι  εκ-
πρόσωποι της πολιτικής και οικονομι-
κής ζωής του τόπου και φορέων της  α-
σφαλιστικής αγοράς. Σημειώνεται ότι η 
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλά-
δος πριν από την έναρξη της εκδήλωσης 
θα  βραβεύσει  τον κ. Ανδρέα Βασιλείου 
για την εξαίρετη πολυετή προσφορά  του 
στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης.

Aigaion 
Ασφαλιστική

Ασφαλίζει  
έργα τέχνης 

Ένα νέο πρόγραμμα ασφάλισης έργων 
τέχνης προωθεί στην αγορά η Aigaion Α-
σφαλιστική. Όπως αναφέρει η  εταιρεία, η 
ασφαλιζόμενη αξία των έργων τέχνης 
προσδιορίζεται κατόπιν συμφωνίας και 
παρέχεται αποζημίωση για απώλεια ή ζη-
μιά στα έργα τέχνης και στα περιφερεια-
κά τους αντικείμενα (κορνίζες, κρύσταλ-
λα προθηκών, βάσεις στήριξης) από κάθε 
κίνδυνο που τα απειλεί. Ακόμη, παρέχεται 
αποζημίωση για μείωση της αξίας των 
έργων τέχνης μετά την επέλευση ασφα-
λισμένου κινδύνου και για τα επακόλου-
θα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν έ-
πειτα από ζημιά στα έργα τέχνης, όπως 
για παράδειγμα έξοδα προσωρινής φύ-
λαξης, απομάκρυνσης ερειπίων κ.λπ. Εν-
δεικτικά, οι κίνδυνοι που ασφαλίζονται 
είναι φωτιά, κεραυνός, έκρηξη, θραύση, 
σχίσιμο, γδάρσιμο, κλοπή από διάρρηξη, 
ληστεία, κακόβουλες πράξεις, ζημιές από 
νερά, σεισμός κ.λπ.

Ακόμη, η ασφάλιση των έργων τέχνης 
και των επακόλουθων εξόδων έπειτα α-
πό ζημιά παρέχεται κατά τη φύλαξη ή έκ-
θεσή τους σε ιδιωτικούς χώρους, μου-
σεία, εκθέσεις, χώρους δημοπρασιών και 
γκαλερί, ή παραμονή τους σε χώρους συ-
ντήρησης και κατά τη μεταφορά τους από 
ένα σημείο σε άλλο. Το πρόγραμμα α-
σφάλισης έργων τέχνης απευθύνεται τό-
σο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες 
(ιδρύματα, μουσεία, γκαλερί, διοργανω-
τές εκθέσεων).
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Κεφάλαια μόλις 23 δισ. ευρώ για τις 
βιώσιμες ελληνικές τράπεζες και 
έως 7 δισ. ευρώ για την εκ βάθρων 

εξυγίανση των υπόλοιπων μέσω της ε-
νεργοποίησης του νόμου περί Βad Βank 
θα λάβει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας από τον προσωρινό μηχα-
νισμό στήριξης (EFSF). 

Οι συμβάσεις αναχρηματοδότησης που 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νομο-
σχέδιο προβλέπουν ότι η Ελλάδα θα λά-
βει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπι-
στωτικής Στήριξης ( EFSF) για την ανακε-
φαλαιοποίηση των βιώσιμων τραπεζών 
της 23 δισ. ευρώ. 

Το ποσό είναι χαμηλότερο αυτού που 
επί μήνες ανέφερε η κυβέρνηση και αυτό 
διότι αφενός θα διατεθούν επιπρόσθετα 
κεφάλαια έως 7 δισ. ευρώ για την εξυγί-
ανση των μη βιώσιμων τραπεζών, αφετέ-
ρου η ζημιά για τις ελληνικές τράπεζες εί-
ναι τελικώς αρκετά χαμηλότερη.  

Η μείωση της ζημιάς προκύπτει από 
τους εξής παράγοντες: 

Το υπουργείο Οικονομικών έκανε α-
ποδεκτό το αίτημα των τραπεζών να επε-
κταθεί η δυνατότητα συμψηφισμού ζη-
μιών με μελλοντικά κέρδη, καθ΄ όλη τη 
διάρκεια «ζωής» των νέων ομολόγων, 
δηλαδή έως την 30ετία. Υπενθυμίζεται ό-

τι με το ισχύον φορολογικό καθεστώς οι 
τράπεζες μπορούν να συμψηφίσουν ζη-
μιές με μελλοντικά κέρδη 5ετίας. Με την 
επέκταση της δυνατότητας συμψηφι-
σμού, η λογιστική ζημιά μειώνεται κατά 
20% και η φορολογική κατά 14%. Σε δεύ-
τερο χρόνο θα καθοριστεί αν θα ισχύσει η 
αρχή της συνέχειας στη λογιστική εγγρα-

φή  των νέων ομολόγων, που επίσης θα 
μειώσει σημαντικά την τελική ζημιά. 

Οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι, εφόσον α-
ναγνωριστεί και η αρχή της συνέχειας,  η 
πραγματική ζημιά από το PSI θα διαμορ-
φωθεί πέριξ του 50% (συνυπολογιζομέ-
νης και της απομείωσης που έχουν ήδη 
διενεργήσει) και σε κάποιες περιπτώσεις 
θα φτάσει και στο 45%.  Δεν είναι τυχαίο 
ότι τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνη-
ση διαπραγματευόταν να πάρει το ΤΧΣ 20 
δισ. ευρώ, αλλά τελικώς κρίθηκε απαραί-
τητο να υπάρχει ένα επιπλέον μαξιλάρι, 
καθώς δεν έχει κλειδώσει ακόμη αν στο 
κούρεμα υπαχθούν και τα δάνεια άλλων 
ΔΕΚΟ, πλην των 11 δισ. ευρώ προς ΟΣΕ, 
ΟΑΣΑ, ΕΑΣ και ΕΑΒ. 

Τα κεφάλαια της κρατικής βοήθειας 
που θα χρειαστούν οι τράπεζες μειώ-
νονται, όμως, από έναν ακόμη λόγο: 
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Allianz Global 

Εκτιμήσεις 
Αυξημένους κινδύνους για την οικονο-

μική σταθερότητα στην ευρωζώνη διαπι-
στώνουν οι αναλυτές της Allianz Global 
Investors, «ενόψει ενός ενδεχομένως με-
γαλύτερου κουρέματος του χρέους της Ελ-
λάδας και των αυξημένων απαιτήσεων α-
ναχρηματοδότησης που προκάλεσε η υπο-
βάθμιση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών 
από τον οίκο αξιολόγησης Standard & 
Poor’s». Τα ανωτέρω επισημαίνονται στο 
Capital Markets Monthly του Φεβρουαρί-
ου της Allianz Global Investors, το οποίο 
επικεντρώνεται και στις επενδυτικές επι-
λογές, με τους αναλυτές της Allianz να ε-
ξακολουθούν να αναμένουν υψηλή μετα-
βλητότητα στις αγορές, λόγω της συνεχι-
ζόμενης πολιτικής αστάθειας, και να συνι-
στούν για έναν ακόμη μήνα ουδέτερη 
στάθμιση μετοχών έναντι ομολόγων. Στο 
Capital Markets Monthly αναφέρεται επί-
σης ότι οι επενδυτικές ανάγκες, με δεδο-
μένες τις αρνητικές πραγματικές αποδό-
σεις των γερμανικών και αμερικανικών 
κρατικών ομολόγων και τις ταυτόχρονες 
ελκυστικές αποτιμήσεις και υψηλές μερι-
σματικές αποδόσεις των μετοχών, θα μπο-
ρούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη ζήτη-
ση στις αγορές μετοχών. Σύμφωνα με τον 
Dennis Nacken, επικεφαλής Capital 
Market Analysis της Allianz Global 
Investors, ένα αρμονικό χαρτοφυλάκιο θα 
πρέπει να αποτελείται από εταιρικά ομό-
λογα και ομόλογα αναδυόμενων αγορών, 
μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδό-
σεις και εμπορεύματα. Κάνοντας μια σύ-
ντομη ανασκόπηση στις εξελίξεις των αγο-
ρών κατά τον Ιανουάριο, οι αναλυτές της 
Allianz αναφέρουν ότι υπήρξαν γεγονότα 
που προκάλεσαν έντονη αναστάτωση στις 
αγορές, όπως οι υποβαθμίσεις της πιστο-
ληπτικής ικανότητας εννέα χωρών της ευ-
ρωζώνης από τη Standard & Poor’s –που 
όμως είχαν σε μεγάλο βαθμό προεξοφλη-
θεί στα πριμ κινδύνου των κρατικών ομο-
λόγων–, αλλά και οι οικονομικές προβλέ-
ψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
που τροφοδότησαν αμφιβολίες σχετικά με 
την παγκόσμια ύφεση. 

P E ¶ O P T A Z

Υδρόγειος Ασφαλιστική   
Safe Home, το νέο 
πρόγραμμα για 
ασφάλιση κατοικίας                  
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Εθνική Τράπεζα
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Αγροτική Τράπεζα
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οι θυγατρικές  
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Μέσω της ενεργοποίησης του νόμου περί Βad Βank

Πώς θα μοιραστούν τα 23+7 
δισ. ευρώ στις τράπεζες 

Έως τις 16 Μαρτίου 2012 θα διατίθεται στην αγορά το 
νέο σύγχρονο επενδυτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα 
ING 160 Diamond, που δημιούργησε η ΙNG ως 

δυναμική απάντηση στο αβέβαιο οικονομικό 
μέλλον. To ING 160 Diamond έχει στόχο την 
100% προστασία του αρχικού κεφαλαίου ε-
πένδυσης στη λήξη του και παράλληλα δίνει τη 
δυνατότητα μεγιστοποίησης της απόδοσης που μπο-
ρεί να λάβει ο ενδιαφερόμενος έως και 60% του ποσού 
που έχει επενδύσει, κατά τη λήξη του προγράμματος. 

Με ελάχιστο ποσό επένδυσης τα 5.000 ευρώ, το ING 160 
Diamond λειτουργεί με την καταβολή εφάπαξ ασφαλίστρου. Το 
ING 160 Diamond απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να κάνουν 
μία δυναμική  κίνηση για το οικονομικό τους μέλλον, καθώς μπορεί να 
αποτελέσει μία επένδυση για το μέλλον του παιδιού τους ή ένα επιπλέον ει-
σόδημα για τους ίδιους, δεδομένου ότι η ηλικία έναρξης του προγράμματος εί-

ναι από 1 μηνός έως 65 ετών. 
Με την απόκτηση του προγράμματος ING 160 

Diamond ο ασφαλισμένος απολαμβάνει τα εξής 
προνόμια:

Δυνατότητα υψηλών αποδόσεων, μέ-
σω ενός χαρτοφυλακίου 25 μετοχών διε-

θνών εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης.
Επένδυση στον ΟΣΕΚΑ* ING (L) Protected 

Fund 160 (Αμοιβαίο Κεφάλαιο) του Λουξεμβούρ-
γου και αποτίμηση σε νόμισμα ευρώ.

Το ING 160 Diamond δημιουργήθηκε ώστε να αποτελέ-
σει μία δυναμική λύση απέναντι στην αβεβαιότητα που δημι-

ουργεί το σημερινό περιβάλλον. Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της 
ING βρίσκονται δίπλα σε κάθε ενδιαφερόμενο για να του παρέχουν 

επαγγελματική συμβουλή και άμεση εξυπηρέτηση.
*ΟΣΕΚΑ: Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες

Η απάντηση της ING στο αβέβαιο οικονομικό μέλλον

Συνέχεια στη σελ. 8

► Μέχρι πόσο θα βάλουν το χέρι στην τσέπη οι 
μέτοχοι. Το 10% των κεφαλαίων, η σπάθη των κοινών 
μετοχών, και οι αμκ
► Κεφάλαια 23 δισ. ευρώ για την 
επανακεφαλαιοποίηση των βιώσιμων τραπεζών 
► Έως 7 δισ. ευρώ για εκκαθάριση των υπόλοιπων 
και δημιουργία μιας μεγάλης υγιούς τράπεζας
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Θ Ε Μ Α8
Μέσω της ενεργοποίησης του νόμου περί Βad Βank   

Πώς θα μοιραστούν τα 23+7 δισ. ευρώ στις τράπεζες
Κυβέρνηση, τρόικα και Τράπεζα 

της Ελλάδος συμφώνησαν ένα 
ποσοστό των κεφαλαιακών ανα-
γκών των τραπεζών να καλυφθεί 
είτε από ίδια μέσα (π.χ. πωλήσεις 
συμμετοχών), είτε από αύξηση κε-
φαλαίου που θα καλυφθεί από πα-
λαιούς ή νέους μετόχους. Αν αυτό 
δεν καταστεί δυνατό, τότε το ΤΧΣ 
θα λάβει ως αντάλλαγμα κοινές 
μετά ψήφου μετοχές για το σύνο-
λο των κεφαλαίων που θα δώσει 
στην τράπεζα. 

Μιλώντας στη διαρκή επιτρο-
πή Οικονομικών Υποθέσεων της 
Βουλής, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός  Οικονομικών, κ. Σαχινίδης, 
δήλωσε ότι το αν θα ανασταλεί η 
όχι το δικαίωμα ψήφου των με-
τοχών που θα εκδοθούν για λο-
γαριασμό του ΤΧΣ εξαρτάται από 
το μέγεθος των κεφαλαίων που 
θα εισφέρουν οι μέτοχοι των τρα-
πεζών. «Εάν αυτή η εισφορά κε-
φαλαίων είναι κάτω από ένα συ-
γκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό 
των συνολικών κεφαλαιακών α-
ναγκών μιας τράπεζας, που θα ο-
ρίζεται στον νόμο για το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας, το ΤΧΣ θα έχει πλήρη δικαιώ-
ματα ψήφου», ανέφερε ο κ. Σαχι-
νίδης. 

Το ποσοστό των κεφαλαίων 
που θα πρέπει να καλύψουν από 
τις τσέπες τους οι μέτοχοι θα κα-
θοριστεί με νόμο που θα έρθει 
στη Βουλή το αμέσως επόμενο 
διάστημα. Από τις μέχρι τώρα 
πληροφορίες, προκύπτει ότι θα 
κινείται πέριξ του 10%. Αν δηλα-

δή μια τράπεζα έχει συνολικές 
κεφαλαιακές ανάγκες, σύμφωνα 
με την ΤτΕ, 5 δισ. ευρώ, θα πρέπει 
τα 500 εκατ. ευρώ να τα καλύψει 
είτε από την πώληση στοιχείων 
ενεργητικού είτε μέσω αύξησης. 
Σε διαφορετική περίπτωση, το 
ΤΧΣ θα λάβει ως αντάλλαγμα 
κοινές μετά ψήφου μετοχές και 
για τα 5 δισ. ευρώ που θα εισφέ-
ρει στην τράπεζα. 

Εφόσον η τράπεζα καλύψει το 
ελάχιστο ποσοστό των συνολι-
κών κεφαλαιακών αναγκών της 
με ίδια μέσα, τότε εκδίδονται κοι-
νές άνευ ψήφου μετοχές, που 
πρακτικά λόγω έλλειψης νομο-
θετικής βάσης θα είναι, σύμφωνα 
με τραπεζικά στελέχη, μετατρέ-
ψιμα δάνεια ειδικού τύπου (με 
δυνατότητα αυτόματης μετατρο-
πής τους σε κοινές μετοχές, εφό-
σον τα βασικά εποπτικά κεφάλαια 
της τράπεζας πέσουν κάτω από έ-
να προσδιορισμένο όριο). Με τις 
παραπάνω διατάξεις κάποιες 
τράπεζες θα χρειαστεί να προχω-
ρήσουν μέσα στους επόμενους 
μήνες σε αυξήσεις κεφαλαίου 
προκειμένου να αποτρέψουν το 

ενδεχόμενο να λάβει το ΤΧΣ κοι-
νές μετά ψήφου μετοχές. 

Κεφάλαια έως 7 δισ. ευρώ 
για εξυγίανση τραπεζών 

Την ίδια στιγμή, η τρόικα σε 
συνεργασία με την Τράπεζα της 
Ελλάδος επεξεργάζεται σχέδιο 
εκ βάθρων εξυγίανσης του τρα-
πεζικού συστήματος, με διάσπα-
ση των μη βιώσιμων ελληνικών 
τραπεζών σε υγιή και προβλημα-
τικά στοιχεία ενεργητικού, μέσω 
της ενεργοποίησης του νόμου πε-
ρί Βad Βank, και εν συνεχεία τη 
συγχώνευση των νέων υγιών 
τραπεζών. 

Για τη χρηματοδότηση του σχε-
δίου το Ταμείο Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας θα χρηματοδο-
τηθεί με επιπρόσθετα κεφάλαια 
ύψους έως 7 δισ. ευρώ, πέραν 
των 23 δισ. ευρώ που θα δοθούν 
μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση 
των βιώσιμων τραπεζών. 

Στις μη βιώσιμες εντάσσονται 
τράπεζες μικρού και μεσαίου με-
γέθους, των οποίων οι μέτοχοι (ι-
διώτες ή Δημόσιο) δεν θα μπο-
ρούν να αντεπεξέλθουν στις ζη-

μιές που θα καταγράψουν ούτε α-
πό το πρόγραμμα ανταλλαγής ο-
μολόγων (PSI) ούτε και από τη 
μελέτη της BlackRock. Το σχέδιο 
προβλέπει την ενεργοποίηση του 
νόμου περί Βad Βank, που ορίζει 
τη διάσπαση των υγιών στοιχεί-
ων ενεργητικού μιας τράπεζας 
και την εισφορά της σε νέο νομι-
κό πρόσωπο και την υπαγωγή της 
σε εκκαθάριση. Σε δεύτερη φάση 
θα υπάρξει συγχώνευση των νέ-
ων υγιών τραπεζών, που θα ανή-
κουν κατά 100% στο Δημόσιο.  Το 
ερώτημα είναι αν στην παραπά-
νω διαδικασία υπαχθούν οι κρα-
τικές τράπεζες (ΑΤΕ, ΤΤ), που με 
το υφιστάμενο καταστατικό του 
ΤΧΣ απαγορεύεται να λάβουν 
χρηματοδότηση. 

Τι θα γίνει με ΑΤΕ και ΤΤ 
Η κυβέρνηση έχει καταθέσει 

στην τρόικα αίτημα εξαίρεσης, το 
οποίο δεν έχει γίνει σαφές αν έγι-
νε αποδεκτό. Αντίθετα, η τρόικα έ-
θεσε προθεσμία στην κυβέρνηση 
να λάβει οριστικές αποφάσεις για 
την ΑΤΕ έως τις αρχές Μαρτίου. 

Η διοίκησή της έχει καταθέσει 
στον υπουργό Οικονομικών, Ευ-
άγγελο Βενιζέλο, ακριβές σχέ-
διο, βάσει του οποίου δεν επιβάλ-
λεται το σπάσιμο της τράπεζας, 
γιατί το πρόγραμμα εξυγίανσης –
που εφαρμόζεται τα δύο τελευ-
ταία χρόνια– αποδίδει και σε με-
γάλο βαθμό έχει υπάρξει περιο-
ρισμός των ζημιογόνων εργασι-
ών. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν 
ότι στο σχέδιο που έχει στα χέρια 
του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης και υπουργός Οικονομικών 

προτείνεται η ΑΤΕbank να απορ-
ροφήσει τα... υγιή κομμάτια των 
υπόλοιπων μη βιώσιμων τραπε-
ζών. Το θέμα αναμένεται να ορι-
στικοποιηθεί μετά την ολοκλή-
ρωση του προγράμματος ανταλ-
λαγής των ομολόγων.

Ανοικτό το ενδεχόμενο τμη-
ματικής καταβολής των 23 
δισ. ευρώ 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι 
παραμένει ανοικτό το ενδεχόμε-
νο τα 23 δισ. ευρώ του δανείου α-
πό τον EFSF προς το Ταμείο Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας να 
δοθούν τμηματικά και όχι εφά-
παξ, σε συνάρτηση βέβαια με το 
αν διαπιστώνεται η απαραίτητη 
πρόοδος στην εφαρμογή των ό-
ρων του Μνημονίου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ά-
μεσα, και εφόσον δεν προκύψει 
νέα ανατροπή στα δεδομένα, το 
EFSF θα πιστώσει σε ειδικό λο-
γαριασμό του Ταμείου Χρηματο-
πιστωτικής Σταθερότητας, στον 
οποίο δεν θα έχει πρόσβαση το 
Δημόσιο, μόλις 10 δισ. ευρώ. 

Τα υπόλοιπα θα εκταμιευθούν 
τον Ιούνιο και εφόσον η έκθεση 
αξιολόγησης της τρόικας για την 
εφαρμογή του προγράμματος και 
τη λήψη των πρόσθετων μέτρων 
και διαρθρωτικών παρεμβάσεων 
είναι θετική για την Ελλάδα. 

Σημειώνεται ότι πρακτικά οι 
ελληνικές τράπεζες θα έχουν τη 
δυνατότητα έως τον Σεπτέμβριο 
να προχωρήσουν στην ανακεφα-
λαιοποίησή τους ώστε το ελάχι-
στο Core Tier I να διαμορφωθεί 
σε επίπεδα τουλάχιστον 9%.

Εθνική Τράπεζα 

Εξοικονόμηση 
κατ’ οίκον 

Είκοσι χιλιάδες αιτήσεις ενδιαφερο-
μένων για προέγκριση δανείου για το 
πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» 
έχει δεχτεί η Εθνική Τράπεζα από τον 
Φεβρουάριο του 2011 μέχρι σήμερα. Α-
πό αυτές περίπου 4.700 ολοκληρώθη-
καν με πλήρη δικαιολογητικά και έχουν 
εγκριθεί ή αναμένεται να υποβληθούν 
προς έγκριση στο ΕΤΕΑΝ. Όπως αναφέ-
ρει η  τράπεζα, μέχρι σήμερα έχουν υ-
πογραφεί περισσότερες από 3.200 συμ-
βάσεις για ένταξη στο πρόγραμμα. Οι ε-
κταμιεύσεις ξεκίνησαν τον περασμένο 
Σεπτέμβριο και μέχρι το πρώτο δεκαή-
μερο του Φεβρουαρίου έχουν υπερβεί 
τις 2.200, με συνολικό ποσό άνω των 
7,3 εκατ. Η Εθνική Τράπεζα έχει εκταμι-
εύσει το 50% των συνολικών ποσών του 
προγράμματος μέχρι στιγμής και αυξά-
νει συνεχώς τον ρυθμό εκταμιεύσεων, 
ώστε να εξυπηρετεί μεγαλύτερο αριθμό 
πολιτών. Όπως είναι γνωστό, το πρό-
γραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» α-
πευθύνεται σε όλους τους πολίτες με 
σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση της 
κατοικίας τους σε όλη την Ελλάδα. 

Αγροτική Τράπεζα 

ΣΕΚΑΠ - ΕΛΒΙΖ
Στα 27,6 εκατ. ευρώ ανέρχεται το συ-

νολικό τίμημα της πώλησης ποσοστού 
50,36% της ΣΕΚΑΠ και ποσοστού 99,98% 
της ΕΛΒΙΖ, όπως ανακοίνωσε η Αγροτι-
κή Τράπεζα. Αναλυτικά, σε συνέχεια της 
από 17/2/2012 ανακοίνωσης σχετικά με 
την πώληση των συμμετοχών της  στις 
εταιρείες ΣΕΚΑΠ Α.Ε. και ΕΛΒΙΖ Α.Ε., α-
νακοινώνεται και με την επιφύλαξη της 
υπογραφής των τελικών συμβατικών 
κειμένων ότι το συνολικό τίμημα για τον 
όμιλο της  ATEbank ανέρχεται σε: 

α) για την πώληση του 50,36% των 
μετοχών της ΣΕΚΑΠ Α.Ε. σε 25.414.532,45 
ευρώ (αξία μετοχών, επιστροφή προκα-
ταβολής έναντι αύξησης μετοχικού κε-
φαλαίου και αναλαμβανόμενα μη δια-
γραφέντα δάνεια), με βάση την από 
15/2/2012 τελική προσφορά της 
Bommidala Enterprises Ltd, η οποία και 
έγινε δεκτή από την τράπεζα. 

Επίσης, μεταξύ των όρων ολοκλήρω-
σης της συναλλαγής για την πώληση των 
μετοχών της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., περιλαμβάνεται 
η εφάπαξ αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου σε μετρητά από τον επενδυτή κατά 
το ποσό των 30 εκατ. ευρώ. 

β) για την πώληση του 99,98% των 
μετοχών της ΕΛΒΙΖ Α.Ε. σε 2.197.000 
ευρώ (αξία μετοχών και αναλαμβανό-
μενα δάνεια), με βάση την από 
16/2/2012 τελική προσφορά της ΕΥΡΩ-
ΦΑΡΜ Α.Ε. η οποία και έγινε δεκτή από 
την τράπεζα.

Συνέχεια από τη σελίδα 7

Ένα νέο πρόγραμμα ασφάλι-
σης κατοικίας δημιούργη-
σε και διαθέτει στην αγορά 

η Υδρόγειος Ασφαλιστική. Το 
πρόγραμμα Safe Home έχει σχε-
διαστεί με γνώμονα τις σύγχρο-
νες ανάγκες των καταναλωτών, 
προσφέροντας ένα διευρυμένο 
σύνολο καλύψεων για ουσιαστι-
κή και ολοκληρωμένη προστα-
σία της κατοικίας σας, με ιδιαίτε-
ρα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Στις βασικές καλύψεις του 
προγράμματος περιλαμβάνο-
νται, μεταξύ άλλων, η φωτιά και 
ο σεισμός, οι ζημιές από καπνό 
και έκρηξη, διάφορες πράξεις 
βίας, φυσικά φαινόμενα, διαρ-

ροές νερών, βραχυκύκλωμα, 
θραύσεις τζαμιών, πρόσκρουση 
οχήματος κ.ά. Το πρόγραμμα πε-
ριέχει επίσης κάλυψη κλοπής 
αλλά και αστικής ευθύνης του α-
σφαλισμένου από μετάδοση 
πυρκαγιάς σε τρίτους.

Στα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα 
του Safe Home συμπεριλαμβά-
νεται το γεγονός ότι προσφέρεται 
και χωρίς απαλλαγές, διασφαλί-
ζοντας ότι με μία ελάχιστη προ-
σαύξηση στο ασφάλιστρό σας α-
ποζημιώνεστε εξ ολοκλήρου, α-
πό το πρώτο ευρώ, για ό,τι και αν 
συμβεί. Το πρόγραμμα, επίσης: 

Εξασφαλίζει αποζημίωση σε 
αξία αντικατάστασης με και-

νούργιο για ζημιές σε κτίριο και 
περιεχόμενο.

Παρέχει μέγιστη ευελιξία, κα-
θώς μπορεί να εμπλουτισθεί με  
επιπλέον προαιρετικές καλύ-
ψεις καθώς και αυξημένα όρια 
κάλυψης.

Αποτελεί μία από τις πλέον α-
νταγωνιστικές προτάσεις ασφά-
λισης και για όσους έχουν στεγα-
στικό δάνειο, καθώς περιέχει τις 
συνήθως απαιτούμενες από τις 
τράπεζες καλύψεις και ακόμη πε-
ρισσότερες, για μεγαλύτερη προ-
στασία της περιουσίας σας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το 
πρόγραμμα Safe Home συμπλη-
ρώνει την ήδη πλούσια σειρά 

προγραμμάτων ασφάλισης κα-
τοικίας  της Υδρογείου, που έχει 
σχεδιαστεί με στόχο να καλύπτει 
διαφορετικές ανάγκες των κα-

ταναλωτών. Το πρόγραμμα δια-
τίθεται ήδη στην αγορά από το 
δίκτυο της Υδρογείου σε όλη την 
Ελλάδα.

Υδρόγειος Ασφαλιστική 

Safe Home για ασφάλιση κατοικίας
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Ενδιαφέροντα συμπεράσματα για 
τις επεκτάσεις ασφάλισης οχη-
μάτων στο εξωτερικό προκύ-

πτουν από τη μελέτη στατιστικών στοι-
χείων μίας ελληνικής ασφαλιστικής 
εταιρείας, που τέθηκαν στη διάθεση 
της Ένωσης Ασφαλιστών Βορείου 
Ελλάδος. Σύμφωνα με τη μελέτη:

Οι περισσότερες επεκτάσεις ασφά-
λισης οχημάτων στο εξωτερικό (πρά-
σινες κάρτες) που εμφανίζουν ζημιές 
εκδίδονται για την Αλβανία και αφο-
ρούν μετακινήσεις Αλβανών μετανα-
στών, κατά πλειοψηφία, αλλά και Ελ-
λήνων επιχειρηματιών. Το ποσοστό 
τους αγγίζει το 30%.

Δεύτερη χώρα προορισμού από 
πλευράς δηλώσεως ζημιών είναι η 
Γερμανία με 15% και ακολουθεί η Ιτα-
λία με 13%, αλλά με αυξητικές τάσεις.

Την Ιταλία ακολουθεί με 12% η 
Βουλγαρία και αυτήν η Ρουμανία με 
11%. Πολύ χαμηλότερα βρίσκεται η 
Τουρκία και η Κύπρος με 5% αντίστοι-
χα, ενώ δηλώσεις μίας ή δύο ζημιών 
εμφανίζονται σε FYROM, Αυστρία, 
Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Μαυροβού-

νιο, Ολλανδία, Ουκρανία και Ρωσία.
Το ιδιαίτερο της μελέτης είναι το 

γεγονός του ύψους ζημιών στην Αλ-
βανία, που κατ’ αναλογία αριθμού ζη-
μιών, εμφανίζει τετραπλάσιο ύψος α-
παιτήσεων σε σχέση με όλες τις άλλες 
χώρες, στοιχείο που πρέπει να προ-
βληματίσει σοβαρά ασφαλιστές και α-
σφαλιζομένους, με δεύτερη χώρα σε 

ύψος απαιτήσεων, πάντα αναλογικά, 
την Ιταλία.

Αναζητήθηκε ο λόγος και η αιτία του 
υπερβολικού ύψους απαιτήσεων ζη-
μιών αυτοκινήτων στην Αλβανία και 
εκπρόσωπος αλβανικής ασφαλιστι-
κής εταιρείας αιτιολόγησε το φαινό-
μενο ως εξής:

«α) Στην Αλβανία οι δικαστικές α-

ποφάσεις ”σκοτώνουν” τις ασφαλιστι-
κές εταιρείες.

β) Οργανωμένα κυκλώματα μετα-
τρέπουν το κάθε ατύχημα, στο κακό ο-
δικό δίκτυο της χώρας αυτής, σε ευτύ-
χημά τους.

γ) Οι “ευτυχούντες” από κάθε ατύχη-
μα είναι αμέτρητοι και αυτόκλητοι 
“σωτήρες”, με χρήση ακόμη και ελικο-
πτέρων μεταφοράς τραυματιών και ό-
χι μόνον οχημάτων βοήθειας, που με 
πολλούς άλλους παρένθετους, χρεώ-
νονται και απαιτούνται ιδιαίτερα από 
εκείνα τα οχήματα που εισήλθαν με 
πράσινη κάρτα.»

Η διαμορφούμενη κατάσταση στη 
γείτονα Αλβανία θυμίζει την προ δεκα-
πενταετίας ίδια, μετά το οδυνηρότατο 
εκείνο «εμπάργκο» στα Σκόπια, όπου 
και πάλι ελληνικές ασφαλιστικές ε-
ταιρείες πλήρωσαν πολύ ακριβά απί-
στευτες και θρασύτατες απαιτήσεις, 
για την «ανάπτυξη των περιφερειών», 
μέσω της εδώ καταχρεωμένης Ελλά-
δας και όχι των εκεί κεντρικών πλού-
σιων χωρών. Αυτό και το τελικό συ-
μπέρασμα.

Ένωση Ασφαλιστών Βορείου Ελλάδος  

Προσοχή στις πράσινες κάρτες 
 που εκδίδονται για την Αλβανία 

All in One

Αλλάζει την αγορά στην 
ασφάλιση κατοικίας  

Δικό της προϊόν ασφάλισης κατοικίας δημιούργησε η Aon σε 
αποκλειστική συνεργασία με ένα από τα πιο αναγνωρισμένα 
συνδικάτα των Lloyd’s του Λονδίνου. 

H νέα πρόταση απευθύνεται κυρίως σε ιδιοκτήτες μεσαίων και 
μεγάλων κατοικιών προσφέροντας μία «All in One» κατά παντός 
κινδύνου προστασία στο κτίριο και το περιεχόμενό του, καθώς και 
κάλυψη αστικής ευθύνης, στα κατώτατα επίπεδα κόστους της αγο-
ράς, ενώ, επιπλέον, παρέχει επιλογές ασφάλισης έργων τέχνης, 
συλλογών, κοσμημάτων και πολύτιμων αντικειμένων. 

Το All in One προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέ-
ση με αντίστοιχα προγράμματα. 

Εξοικονόμηση κατά μέσον όρο 20% σε ασφάλιστρα, σε σύ-
γκριση με τα δημοφιλέστερα προγράμματα ασφάλισης μεσαίων 
και μεγάλων κατοικιών.

Προστασία κατά παντός κινδύνου.
Πολύ υψηλό όριο αστικής ευθύνης, 3.000.000 ευρώ.
Μικρή απαλλαγή 1% στην κάλυψη σεισμού.
Απλές και γρήγορες διαδικασίες ασφάλισης και αποζημίω-

σης.
Άμεση παραλαβή συμβολαίου μέσω e-mail.
Kάλυψη, χωρίς καμία επιβάρυνση, αντικειμένων που συνή-

θως εξαιρούνται από αντίστοιχα προγράμματα (ποδήλατα, χρή-
ματα, πολύτιμα αντικείμενα κ.ά.).

Δεν απαιτείται συμπλήρωση αναλυτικής λίστας καταγραφής 
περιεχομένου.

Το All in One είναι διαθέσιμο τόσο απ’ευθείας από την Aon 
Greece όσο και μέσω του δικτύου εγκεκριμένων επίλεκτων συ-
νεργατών της.

Η ασφαλιστική αγορά παντού και πάντα από το κινητό σου

Το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» και το Nextdeal σάς φέρνουν στην εποχή της διαδραστικής τεχνολογίας, εφαρμόζοντας 
για πρώτη φορά στην ασφαλιστική αγορά την τεχνολογία των QR Codes από το κινητό σας τηλέφωνο. Έτσι 
έχετε άμεση πρόσβαση στην είδηση την ώρα που τη χρειάζεστε. 

Τι είναι αυτή  
η εικόνα;
Πρόκειται  
για μια εικόνα  
που ονομάζεται 
«κώδικας QR»  
και αναπαριστά  
τη διεύθυνση (URL) 
μιας μεμονωμένης 
σελίδας HTML  
στο Διαδίκτυο.

                                                          Πώς λειτουργεί 
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φέρετε το κινητό με την 
κάμερα πάνω ή μπροστά από το QR Code και να ενεργοποιήσετε 
το QR reader. Αμέσως αποκωδικοποιείτε την πληροφορία ή 
μεταφέρεστε στη διεύθυνση web που ορίζει το QR Code.

Τι χρειάζεστε
• Ένα κινητό 

τηλέφωνο με 
φωτογραφική 
μηχανή. 

• Ένα κινητό 
τηλέφωνο με 
δυνατότητα 
πρόσβασης στο 
Ίντερνετ, εάν 
θέλετε να 
συνδέεστε 
απευθείας στο 
Διαδίκτυο. 

•  Ένα πρόγραμμα 
ανάγνωσης 
κώδικα QR 
εγκατεστημένο 
στο τηλέφωνο.
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Tα καλά νέα κυριάρχησαν στην εκ-
δήλωση της DAS-Hellas για το ξεκίνη-
μα της νέας χρονιάς, που  πραγματο-
ποιήθηκε από κοινού με την ERGO 
Hellas σε κεντρικό ξενοδοχείο της Α-
θήνας. Όπως ανακοινώθηκε, τη διετία 
που προηγήθηκε η DAS-Hellas διπλα-
σίασε το portfolio της, γεγονός ιδιαίτε-
ρα αξιοσημείωτο στους δύσκολους 
καιρούς που διανύουμε, ενώ το 2011 
«κλείδωσε» αυτή την επιτυχία και α-
ποτέλεσε εφαλτήριο για ακόμα μεγα-
λύτερη ανάπτυξη. Ανάπτυξη για την ο-
ποία ήδη οι άνθρωποί της εργάζονται 
μεθοδικά και όπως χαρακτηριστικά τό-
νισε στην ομιλία της η κ. Νάντια Σταυ-
ρογιάννη, αντιπρόεδρος Δ.Σ. και διευ-
θύνουσα σύμβουλος της DAS-Hellas, 
«…δεν εφησυχάζουμε, αφουγκραζό-
μαστε καθημερινά τις ανάγκες της α-
γοράς και δημιουργούμε νέα καινοτό-
μα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της εποχής». 

Νέα προϊόντα σχεδιασμένα να «εν-
σωματώνουν» τις αλλαγές στο παρα-
δοσιακό μοντέλο παροχής νομικών υ-
πηρεσιών και να καλύπτουν τις απαι-
τήσεις που γεννούν η γενικότερη ανα-
σφάλεια, η αγωνία, τα νέα συναλλα-

κτικά ήθη, η αβεβαιότητα που επικρα-
τεί και καθιστά πλέον την ασφάλεια 
νομικής προστασίας πέρα από χρησι-
μότητα, αναγκαιότητα. Όπως τονίζει 
χαρακτηριστικά η διοίκηση, το 2011 η 
DAS-Hellas πίστεψε στις δυνάμεις της 
και τις ικανότητες των συνεργατών 
της και τα κατάφερε. Συγκινητική στιγ-
μή της βραδιάς αποτέλεσε η αποχαιρε-
τιστήρια ομιλία του κ. Peter Stoeckl, 
μέχρι πρότινος υπευθύνου σε διεθνές 

επίπεδο για την Ελλάδα. Τον «Πέτρο», 
όπως του αρέσει πλέον να τον προ-
σφωνούν, διαδέχτηκε στο βήμα η κ. 
Regina Spieler. Στην πρώτη της ομιλία 
στην Αθήνα ως Regional Manager για 
τη Νότια Ευρώπη, αφού «συστήθηκε»  
στο ακροατήριο αναφέρθηκε στους 
σταθμούς της επιτυχημένης επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας της. Η κ. 
Spieler επαναβεβαίωσε με υπερηφά-
νεια την εμπιστοσύνη και τη στήριξή 

της στην DAS-Hellas, τη διοικητική της 
ομάδα και τους συνεργάτες της και α-
νακοίνωσε την εκ μέρους της ανάληψη 
της εποπτείας της διοίκησης Νότιας 
Ευρώπης, στο πλαίσιο της οποίας η 
DAS-Hellas συνεργάζεται στενά με τις 
αδελφές εταιρείες της Ιταλίας και της 
Ισπανίας. Στην ομιλία του ο κ. Θ. Κοκκά-
λας, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυ-
ντής της ERGO Ηellas, αναφέρθηκε δι-
εξοδικά στις επιτυχίες της προηγούμε-
νης χρονιάς και στις ευκαιρίες εξέλιξης 
που δημιουργούν οι προκλήσεις  που α-
ντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος, 
ενώ στη βράβευση των διακριθέντων 
συνεργατών που ακολούθησε, ο κ. 
Γιώργος Τάσσης, διευθυντής πωλήσε-
ων της DAS-Hellas, εξήρε τη σπουδαι-
ότητα του παραγωγικού δικτύου. Την 
εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της 
η κ. Μ. Αντωνάκη, γενική διευθύντρια 
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδος.
Διαβάστε αναλυτικά για 
την εκδήλωση και δείτε 
το φωτογραφικό υλικό  
στο nextdeal.gr ή από το 
κινητό σας σκανάρο-
ντας το QR code
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DAS-Hellas

Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε  η εκδήλωση για τα 25 χρόνια πα-

ρουσίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Συ-
ντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων σε 
κεντρικό ξενοδοχείο. 

Προλογίζοντας την εκδήλωση,  ο πρόε-
δρος του Συνδέσμου κ. Δημήτρης Γαβαλά-
κης αναφέρθηκε στις σημαντικές προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ασφαλι-
στική αγορά, η ασφαλιστική διαμεσολάβη-
ση και ιδιαίτερα ο χώρος των Συντονιστών. 
Αναφέρθηκε επίσης στα φλέγοντα ζητή-
ματα που απασχολούν τους συντονιστές, 
όπως το αίτημα  προς την Τράπεζα της Ελ-
λάδος για τη δημιουργία ξεχωριστού πι-
στοποιητικού γνώσεων, την επιτακτική α-
νάγκη άμεσης διενέργειας εξετάσεων και  
την Άυλη Εμπορική Αξία των Συντονιστών. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγιναν βρα-
βεύσεις των μελών του Συνδέσμου οι ο-
ποίοι έκλεισαν 25 χρόνια ενεργού δράσης 
και απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον 
τέως πρόεδρο  κ. Δαυίδ Ανδρέου για την 
πολυετή θητεία του. Χαιρετισμό απηύθυ-
ναν οι πρόεδροι των σωματείων της α-
σφαλιστικής διαμεσολάβησης κ .Γεώργιος 
Καραβίας-ΣΕΜΑ και η κ. Ελένη Γρυπάρη-
ΠΣΑΣ, καθώς και η γεν. διευθύντρια της Έ-
νωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος 
κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη, ο πρόεδρος του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. 
Γεώργιος Μπενέτος και ο γεν. γραμματέας 
του Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ιωάννης 
Χατζηθεοδοσίου. Επίσης, χαιρετισμό απέ-
στειλαν η ΕΕΑΕ, ενώ παραβρέθηκε η γεν. 
γραμματέας της ΠΟΑΔ  κ. Όλγα Νικολαΐ-
δου. Από το βήμα της εκδήλωσης ο  κ. Νε-

κτάριος Μιλτιάδης, αναπληρωτής καθη-
γητής του τμήματος Στατιστικής & Ασφαλι-
στικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραι-
ώς, πρόεδρος Δ.Σ. International Life, τόνι-
σε μεταξύ  άλλων ότι παρά τις δύσκολες 
στιγμές που περνάει η χώρα μας, ο κλάδος 
της Ιδιωτικής Ασφάλισης θα έχει ευκαιρί-
ες στο μέλλον σημαντικής ανάπτυξης, κα-
λύπτοντας τα σημαντικά κενά που δημι-
ουργούνται από τη μείωση των κοινωνι-
κών παροχών. Από την πλευρά του ο κ. 
Γιώργος  Ρωμανιάς  περιέγραψε ανάγλυ-
φα τα έντονα προβλήματα που δημιουρ-
γούνται στον χώρο της κοινωνικής ασφά-
λισης ως συνέπεια των ακραίων καταστά-
σεων που ζει η χώρα μας, ενώ ο κ. Στυλια-
νός Χ. Κόκιος, δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πά-
γω, DES  Πανεπιστημίου Παρισίων ΙΙ και 
νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου, ανα-
φέρθηκε  στην υπεραξία - άυλη   αξία  που 
δημιουργούν οι συντονιστές κατά τη συ-
νεργασία τους με μια ασφαλιστική επιχεί-
ρηση και την αποζημίωση που δικαιούνται 
με την αποχώρησή τους από αυτήν. Σημει-
ώνεται ότι το  φλουρί «έπεσε» στο κομμά-
τι του Δ.Σ του Συνδέσμου, ενώ στα κομμά-
τια της πίτας των καλεσμένων, το ένα «έ-
πεσε» στον κ. Χρήστο Ηλιάδη και το άλλο 
στον εκδότη του «Νext deal» και «Ασφα-
λιστικό ΝΑΙ», κ. Ευάγγελο Σπύρου.

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων

25 χρόνια ενεργούς δράσης

EFG Eurolife 
Ασφαλιστική

Πρόγραμμα 
νοσοκομειακής 
περίθαλψης 
Premium
Μετά την επιτυχημένη 
συνεργασία της με τον 
όμιλο της Ευρωκλινικής, η 
EFG Eurolife Ασφαλιστική 
ενισχύει τα προνόμια των 
ασφαλισμένων με 
πρόγραμμα νοσοκομειακής 
περίθαλψης Premium, 
συνάπτοντας συνεργασία 
και με τον όμιλο Υγεία.
 Έτσι, οι πελάτες της έχουν 
τη δυνατότητα να 
απευθύνονται όποτε  
χρειαστεί στον όμιλο Υγεία 
και να επωφεληθούν από 
μια σειρά σημαντικών 
παροχών και προνομίων. 

Παροχές στον όμιλο  
Υγεία 
• Απεριόριστες δωρεάν 
ιατρικές επισκέψεις για 
επείγοντα και έκτακτα 
περιστατικά 24 ώρες το 
24ωρο, 365 ημέρες τον 
χρόνο.
• Δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας 200 ευρώ 
ετησίως για τα περιστατικά 
που θα κριθούν επείγοντα. 
• Προνομιακές τιμές που 
απορρέουν από έκπτωση 
50% σε περίπτωση που η 
αξία των διαγνωστικών 
εξετάσεων υπερβεί τα 200 
ευρώ. 
• Δωρεάν 
προγραμματισμένες 
ιατρικές επισκέψεις, 
κατόπιν ραντεβού, στα 
εξωτερικά ιατρεία του 
Υγεία, της Γενικής Κλινικής 
Μητέρα, καθώς και των 
Πολυϊατρείων Δυτικής 
Αθήνας και Αθηνών σε 
συγκεκριμένες ειδικότητες.
• Ειδικός προνομιακός 
τιμοκατάλογος στις μη 
επεμβατικές διαγνωστικές 
εξετάσεις με έκπτωση έως 
και 60%.
• Δωρεάν μεταφορά με 
ασθενοφόρο σε περίπτωση 
έκτακτου και επείγοντος 
περιστατικού (εισαγωγής) 
στο Υγεία, τη Γενική Κλινική 
Μητέρα, και στο Παίδων 
Μητέρα  για την περιοχή της 
Αττικής.

 Ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας και η κ. Νάντια Σταυρογιάννη

Οι βραβευθέντες:  
(κατά  αλφαβητική σειρά)
Δημήτριος Αντωνίου
Γεώργιος Ιορδανίδης
Ευστράτιος Κακάμπουρας  
Κων/νος Κουβελιώτης
Σταύρος Παπαθανασίου
Μιχάλης Πιατόπουλος
Γεώργιος Στεφανίδης
Νέστορας Χριστοφόρου

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. 
Βελλιάδης Νικόλαος, ο διευθυντής Πωλήσεων, κ. Καρυτινός 

Γεράσιμος, ο διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Βορείου 
Ελλάδος, κ. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος, και οι επιθεωρητές 

Πωλήσεων κ. Παπαδόπουλος Λεωνίδας, κ. Κυρόγλου 
Δημήτρης και κ. Χριστόπουλος Άρης

Aigaion 

Ευχές για δημιουργική χρονιά 
Ευχές για μια ευτυχισμένη και δημιουργική χρονιά 

αντάλλαξαν, και φέτος, η διοίκηση και το προσωπικό 
της Aigaion με τους συνεργάτες της εταιρείας και εκ-
προσώπους των media, της ναυτιλίας και της ασφαλι-
στικής βιομηχανίας, στα γραφεία της εταιρείας στη 
Θεσσαλονίκη και στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας 
στη Γλυφάδα. Τα γραφεία της εταιρείας ήταν επί ώρες 
ασφυκτικά γεμάτα με κόσμο και όλοι οι προσκεκλημέ-
νοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τα 
στελέχη της εταιρείας για τη γενική εικόνα της ιδιωτι-
κής ασφάλισης στη χώρα αλλά και να ενημερωθούν 
για θέματα που αφορούν την εμπορική πολιτική, το ε-
πιχειρηματικό πλάνο και τα μεγέθη της Aigaion.

Δημήτρης Γαβαλάκης
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Αποζημιώσεις-ρεκόρ ύψους 
371,4 εκατ. ευρώ κατέβαλε 
η Interamerican το 2011 σε 

411.420 περιπτώσεις, αποζημι-
ώνοντας κατά μέσο όρο 1.127 δι-
καιούχους την ημέρα. Επισημαί-
νεται ότι την τελευταία δεκαετία η 
εταιρεία έχει καταβάλει σε απο-
ζημιώσεις 2,9 δισ. ευρώ. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις ε-
πιμέρους αποζημιώσεις, το 2011 
στον κλάδο Ζωής καλύφθηκαν 
65.114 περιπτώσεις, με ποσό που 
έφτασε τα 181,2 εκατ. ευρώ. 

Μόνο για λήξεις συνταξιοδοτι-
κών συμβολαίων η εταιρεία κα-
τέβαλε 52,4 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα Υγείας, στην ατομι-
κή ασφάλιση και σε πλήθος 
199.757 περιπτώσεων, η εται-
ρεία  πλήρωσε 70,4 εκατ. ευρώ. 
Από το ποσό αυτό, 36,9 εκατ. α-
ντιστοιχούν σε καλύψεις του συ-
στήματος υγείας Medisystem. 
Στις γενικές ασφαλίσεις η εται-
ρεία κατέβαλε σε 79.760 δικαι-
ούχους 83,9 εκατ. ευρώ. 

Ο κλάδος αυτοκινήτου είχε το 
μεγαλύτερο μερίδιο αποζημιώ-
σεων, που έφτασαν στα 73 εκατ. 
ευρώ  Η εταιρεία διακανόνισε με 
πληρωμή το 68,5% των ζημιών 
που αναγγέλθηκαν, ποσοστό υ-

ψηλότερο του μέσου όρου της α-
γοράς (65%). Τα θανατηφόρα τρο-
χαία δυστυχήματα που αναγγέλ-
θηκαν το 2011 ήταν 70 με 73 θύ-
ματα, έναντι 68 το 2010. Επιση-
μαίνεται ότι η εταιρεία υλοποιεί 
εδώ και πολλά χρόνια πρόγραμμα 
πρόληψης για τα τροχαία δυστυ-
χήματα, στο πλαίσιο της κοινωνι-
κής υπευθυνότητας. 

Οι επίδικες υποθέσεις ζημιών 

αυτοκινήτων μειώθηκαν, παρά 
την αύξηση του χαρτοφυλακίου, 
και προσδιορίζονται κάτω από το 
3% των υποθέσεων που εκκρε-
μούν.

Οι ομαδικές ασφαλίσεις παρου-
σίασαν 66.789 αποζημιώσεις ύ-
ψους 35,9 εκατ. ευρώ. Η 
Ιnteramerican κατέβαλε σε ομα-
δικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια 
23,6 εκατ., σε συμβόλαια Ζωής και 

Ζημιών 8,6 εκατ. και σε συμβό-
λαια τύπου Medisystem 3,7 εκατ.

«Έχουμε δρομολογήσει τα τε-
λευταία χρόνια μια σειρά έργων 
και επενδύσεων για να κάνουμε 
τα συστήματά μας πιο αποδοτικά, 
προς όφελος του πελάτη», τόνισε 
ο κ. Γ. Κώτσαλος, διευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου, αναφε-
ρόμενος στις καταβληθείσες α-
ποζημιώσεις.

12
ΑΧΑ Ασφαλιστική  

Στηρίζει την εκστρατεία 
Εcomobility

Η ΑΧΑ, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της για την 
εταιρική υπευθυνότητα προς το περιβάλλον και την κοινωνία, 
στηρίζει για 3η συνεχή χρονιά την εκστρατεία «Ecomobility», α-
ποδεικνύοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της. Η εκστρατεία 
για το 2011-2012 είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα των πεζών 
και στον σεβασμό της ελευθερίας μετακίνησης. Η ΑΧΑ συμμετέχει 
ως Τοπικός Υποστηρικτής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Μέσω αυτής της δράσης, η ΑΧΑ συμβάλλει στην προώθηση και 
ενδυνάμωση μιας πιο υπεύθυνης περιβαλλοντικής νοοτροπίας 
στους νέους με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης 
και στην ανάπτυξη συνηθειών που θα ευνοούν τις Πράσινες Με-
ταφορές στις πόλεις. 

Με το σύνθημα «Οι Μαθητές ερευνούν, οι Πόλεις ενημερώνο-
νται, η Κοινωνία ευαισθητοποιείται», ομάδες μαθητών από τριά-
ντα οκτώ πόλεις της χώρας μελέτησαν, ερεύνησαν και κατέγρα-
ψαν τα προβλήματα που προκαλούν οι συνήθειες και οι συνθήκες 
μετακίνησης στην πόλη τους, και από τις αρχές Φεβρουαρίου έως 
και το τέλος Μαρτίου θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για την 
Πράσινη Μετακίνηση σε 38 πόλεις, με σκοπό τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής. 

Στη διάρκεια των εκδηλώσεων που θα γίνουν στις 38 πόλεις, 
οι ομάδες των μαθητών θα καταθέσουν λύσεις για την περιοχή 
τους, μέσα από δημιουργικές προσεγγίσεις και ιδέες που είναι ε-
λεύθεροι να επιλέξουν (θεατρικά δρώμενα, video, τραγούδια, κα-
τασκευές, ζωγραφική, χορό κ.ά.). Η ομάδα με την καλύτερη ερ-
γασία και ο καθηγητής θα συμμετάσχουν στην αποστολή του 
Ecocity, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Βρυξέλλες, που θα γίνει 
τον Ιούνιο και θα φιλοξενηθεί από την ευρωβουλευτή και πρώην 
υπουργό Παιδείας κ. Μαριέττα Γιαννάκου. Οι νικητές των δημι-
ουργικών βραβείων θα φιλοξενηθούν τον Αύγουστο στο Ecocamp 
στα Καλάβρυτα. 

Γραφείο πωλήσεων Μανουάχ 

Την ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πί-
τας πραγματοποίησε το γραφείο πωλήσεων της AXA Ασφαλιστι-
κής υπό τη διεύθυνση του κ. Μωυσή Μανουάχ  στη Λάρισα. 

Ο κ. Μωυσής Μανουάχ, πλαισιωμένος από τον βοηθό συντονι-
στή κ. Νικόλαο Μπλαντέμη, κάνοντας τον απολογισμό του παρα-
γωγικού έτους 2011 συνεχάρη ιδιαίτερα όλους τους συνεργάτες 
του, για τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων το 2011, α-
φού σε μια τόσο δύσκολη χρονιά τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετι-
κά και κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα, τόσο στις Ασφαλίσεις Ζω-
ής όσο και στις Γενικές Ασφαλίσεις. Από την πλευρά του ο κ. Κο-
σμάς Σμπιλής, διευθυντής πωλήσεων Agency System της ΑΧΑ Α-
σφαλιστικής, συνεχάρη μεταξύ άλλων τους συνεργάτες του κ. 
Μανουάχ για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη των 
στόχων της εταιρείας, πετυχαίνοντας παράλληλα πολύ μεγάλο 
ποσοστό διατηρησιμότητας των συμβολαίων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε η βρά-
βευση των συνεργατών των κ. Γ. Λύτρα και Α. Τσιβούλη για τις υ-
ψηλές αποδόσεις τους στην παραγωγή και στη διατηρησιμότητα. 
Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή τιμητικής πλακέτας από τον 
κ. Μωυσή Μανουάχ στον επιθεωρητή πωλήσεων κ. Απόστολο 
Ζορμπαλά για την επταετή προσφορά του στην περιοχή της Κε-
ντρικής Ελλάδος και Δυτ. Μακεδονίας.

Interamerican

Αποζημιώσεις 2,9 δισ. την τελευταία δεκαετία 

Generali Academy

Εκπαιδεύοντας τους συνεργάτες

Πέντε χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας έ-
κλεισε ο θεσμός του Generali Academy, 
θεσμός που απευθύνεται σε ανεξάρτη-

τους συνεργάτες της εταιρείας και στόχο έχει 
την παροχή οργανωμένης και συστηματικής 
γνώσης σε ευρύτερα θέματα της αγοράς και σε 
θέματα αυτοβελτίωσης.
Ήδη τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
το πέμπτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Generali 
Academy στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, 
όπου οι  κ. Π. Δημητρίου, Ν. Σακελλαρίου, Γ. 
Κατσάνος, Κ. Χομόνδοζλης  αναφέρθηκαν στην 
επιτυχημένη πορεία του προγράμματος. 

Στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, οι συμμετέ-
χοντες συνεργάτες παρέλαβαν, από τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο κ. Πάνο Δημητρίου, τις βε-
βαιώσεις συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. «Το έργο του Generali Academy 
είναι μία ακόμη απόδειξη της σημασίας που α-
ποδίδει η εταιρεία μας στο έργο των συνεργα-
τών της, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δικτύ-
ου πωλήσεων, για την περαιτέρω αναβάθμιση 
και ανάπτυξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφά-
λισης στη χώρα μας», τόνισε ο κ. Δημητρίου. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Generali 
Academy, με τον συντονισμό των κ. Κώστα Χο-
μόνδοζλη, Γαβριήλ Κατσάνου, πλαισιώθηκε 
και στηρίχθηκε από  τα στελέχη τα εταιρείας κ. 

Νίκο Μπλάνα, Ελένη Μάνου, Τάκη Βασιλόπου-
λο, καθώς επίσης και από τους εισηγητές κ. 
Σπύρο Καράγγιανη και κ. Σίσσυ Σακελλαρίδου.

Στο 5ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετεί-
χαν οι: Ραρή Ιωάννα, Αλεξανδρή Χαρά, Τσιτου-
ρίδης Λάζαρος, Παπαδόπουλος Δημήτριος, 
Σούλας Νίκος, Κατσιπόντης Νίκος, Βηλαράς 
Γιώργος, Αργυρόπουλος Γιάννης, Τούντας 
Γρηγόρης, Καββάδας Παντελής, Καρυτινός Ιω-
άννης, Λυκοβαρδής Μανώλης, Νατσούλης 
Χρήστος, Μιζάν Λέων, Πανούσης Κώστας, 

Χρονόπουλος Χρόνης, Κεχαγιάς Γιώργος, 
Μπόχτης Μιχάλης.

Σημειώνεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
της πέμπτης περιόδου του Generali Academy 
κάλυψε μία ευρεία γκάμα θεμάτων, απαραίτη-
τα για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, που α-
φορούσαν το  ασφαλιστικό περιβάλλον, τα τε-
χνικά θέματα Underwriting και αποζημιώσε-
ων, τις σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, το α-
σφαλιστικό management, τα  θέματα επικοι-
νωνίας και την επαγγελματική εμφάνιση.

Γραφείο πωλήσεων Δ. Φαραντούρη
Με μεγάλη επιτυχία γιορτάστηκαν σε κεντρικό ξενοδοχείο τα παραγωγικά αποτελέσματα του Γραφείου 

πωλήσεων Δημήτρη Φαραντούρη για το 2011, όπου το Γραφείο βραβεύθηκε με 4 από τα 5 βραβεία που 
θεσμοθέτησε η Interamerican σε πρόσφατη μεγάλη βραδιά βραβεύσεων. 

Οι παρευρισκόμενοι καλεσμένοι και συνεργάτες απόλαυσαν μεταξύ άλλων μια πλούσια βραδιά με ανα-
μνήσεις από τα 18 χρόνια του Γραφείου, με video, φωτογραφίες, με νέες ιδέες πωλήσεων για σύγχρονες 
ανάγκες (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - FARANTOURIS Financial Advisors). 

Παρόντες ήταν όλοι οι άνθρωποι της διοίκησης του ομίλου.

Γ.
 Κ

ώ
τσ

αλ
ος

Ο Π. Δημητρίου επί το έργον
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ΣΕΣΑΕ 

Θετικός 
απολογισμός 

Σε  απολογισμό  των δράσεων  του Συν-
δέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Α-
σφαλιστικών Εταιρειών (ΣΕΣΑΕ) προέβη 
κατά τη διάρκεια των εργασιών της γενι-
κής συνέλευσης ο  πρόεδρος του ΣΕΣΑΕ κ. 
Ε. Μοάτσος. Στη συνέλευση, που πραγμα-
τοποιήθηκε παρουσία μεγάλου αριθμού 
των μελών του, οι  πρόεδροι των επιτρο-
πών αναφέρθηκαν στις πρωτοβουλίες που 
θα αναπτυχθούν το 2012, ενώ μέλη του 
ΣΕΣΑΕ κατέθεσαν ενδιαφέρουσες προτά-
σεις, τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο 
δεσμεύτηκε να διερευνήσει. Μετά το τέλος 
των εργασιών της γενικής συνέλευσης 
πραγματοποιήθηκε  ειδική εκδήλωση για 
την ανάδειξη πανεπιστημιακών μελετών 
που έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρακτι-
κής εφαρμογής στην ασφαλιστική αγορά. 
Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν τρεις δι-
πλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοι-
τητών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφα-
λιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Πειραιά. Η αξιολόγηση των εργασιών έγι-
νε με βασικά κριτήρια τη βαθμολογία τους 
και την αξία της πρακτικής εφαρμογής 
τους στη λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλι-
σης. Οι φοιτητές που βραβεύθηκαν είναι: Ο 
Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης για τη δια-
τριβή του με τίτλο «Εφαρμογές τυχαίων α-
θροισμάτων στη διοικητική ανταγωνιστι-
κών κινδύνων». Η Αλεξάνδρα Γεωργίου 
για τη διατριβή της με τίτλο «Στοχαστικές 
μέθοδοι αποθεματοποίησης» και η  Νίκη 
Βακάλη για τη διατριβή της με τίτλο «Α-
σφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας: ρόλος 
της οικογένειας, κράτους, και ιδιωτικού 
τομέα σε διεθνή προοπτική. Θεωρητικές 
και πρακτικές διαστάσεις». Ο Σύνδεσμος  
ευχαρίστησε  τους κ. Μ. Νεκτάριο, Ν. Αδα-
μαντιάδη και Γ. Κακαβίτσα για τη συνδρο-
μή τους στην υλοποίηση αυτής της ενέρ-
γειας, ενώ, όπως σημειώνεται, πρόθεση 
του Συνδέσμου είναι η εκδήλωση αυτή να 
αποτελέσει ευκαιρία οργανωμένης και 
συστηματικής επικοινωνίας των σπουδα-
στών με τον επαγγελματικό χώρο. Παράλ-
ληλα, αποτελεί ευκαιρία και για τα στελέ-
χη της αγοράς για την υιοθέτηση ιδεών και 
πρακτικών με καινοτόμο χαρακτήρα που 
θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της ιδιωτι-
κής ασφάλισης.
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A.M. Best Co

Ελπιδοφόρα μηνύματα 
από  το Μεξικό 

Ο συνδυασμός των ευνοϊκών οικονομικών συν-
θηκών και της ανάπτυξης της μεσαίας τάξης στο Με-
ξικό προσφέρει το κατάλληλο έδαφος για την ασφα-
λιστική βιομηχανία να δρέψει στα εδάφη του καρ-
πούς. Αυτό είναι το συμπέρασμα αναφοράς της A.M. 
Best Co, σύμφωνα με την οποία οι πιέσεις της αντα-
γωνιστικότητας δεν θα εγκαταλείψουν τους ασφαλι-
στές του Μεξικού, που θα δουν όμως αξιοσημείωτα 
σημάδια ανάπτυξης στους τομείς ζωής και μεικτών 
ασφαλειών. Το Μεξικό είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
ασφαλιστική αγορά της Λατινικής Αμερικής μετά τη 
Βραζιλία, το αναπτυξιακό προφίλ της οποίας καθορί-
ζεται από τα σχετικά χαμηλά επίπεδα ασφαλιστικής 
παρείσφρησης στη χώρα, που αντιπροσωπεύουν το 
1,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της.  

 

Στις αγορές της Ινδίας 
Η Lloyd’s του Λονδίνου στρέφει και πάλι την προ-

σοχή της στην Ινδία και εξερευνά όλες τις ευκαιρίες 
που υπάρχουν για άδειες λειτουργίας, γεγονός που 
επιβεβαιώνει η αποστολή 25μελούς αντιπροσωπεία 
της στη χώρα, στα μέσα περίπου του μήνα. Η ασφα-
λιστική αυτή αγορά επιχειρεί ουσιαστικά να ανοίξει 
εκ νέου τον κύκλο των συζητήσεών της με τις ινδικές 
αρχές που είχαν διακοπεί πριν από έναν χρόνο περί-
που. Η Ινδία είναι μια σημαντική και αναπτυσσόμενη 
αντασφαλιστική αγορά για τη Lloyd’s, καθώς τα α-
σφάλιστρά της παρουσιάζουν συνεχή άνοδο. Αξιοση-
μείωτο είναι ότι για την περίοδο 2008-2010 τα ακα-
θάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της Lloyd’s από 
την Ινδία αυξήθηκαν κατά 28%, από 142 εκατ. δολά-
ρια σε 182 εκατ. δολάρια. 

Δεν είναι μόνο μια από τις μεγαλύτερες κινημα-
τογραφικές επιτυχίες της χρονιάς, αλλά και η 
πιο ριψοκίνδυνη ταινία από ασφαλιστικής σκο-

πιάς για ολόκληρο το 2011. 
Ο λόγος για «Το κορίτσι με το τατουάζ», το πρώτο 

μέρος της τριλογίας Millennium του Στιγκ Λάρσον, 
που μεταφέρθηκε πρόσφατα στον κινηματογράφο, 
με τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του μαχητικού δη-
μοσιογράφου Μίκαελ Μπλόμκβιστ και τη Ρούνεϊ Μά-
ρα στην απαιτητική ερμηνεία της ξεχωριστής Λί-
σμπετ Σαλάντερ, η οποία ανακηρύχτηκε από την α-
σφαλιστική εταιρεία Fireman's Fund Insurance 
Company η πιο ριψοκίνδυνη ταινία της περασμένης 
χρονιάς. Όπως εξήγησε η Lauren Bailey, αντιπρόε-
δρος ψυχαγωγίας της προαναφερθείσας εταιρείας, η 
ταινία «Το κορίτσι με το τατουάζ» κρίθηκε εξαρχής ι-

διαιτέρως ριψοκίνδυνη όσον αφορά την ασφαλιστι-
κή κάλυψή της, γιατί είχε πολλές σκηνές με μοτοσι-
κλέτες, σκέιτμπορντ, μάχες και βασανισμούς, ενώ το 
γεγονός ότι τα γυρίσματά της έγιναν σε πολλές δια-
φορετικές τοποθεσίες στη Σουηδία, την Ελβετία και 
στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγιστοποίησε το όλο ρίσκο 
της πραγματοποίησής της. 

Για τον λόγο αυτό κάποιες σκηνές δράσης, μεταξύ 
των οποίων μια χαρακτηριστική σκηνή με μοτοσι-
κλέτα που συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο, δεν μετα-
φέρθηκαν τελικώς στη μεγάλη οθόνη λόγω των α-
σφαλιστικών ανησυχιών που προκάλεσε, συμπλη-
ρώνει ο Paul Holehouse, σύμβουλος ρίσκου στον το-
μέα ψυχαγωγίας της Fireman's Fund, της εταιρείας 
που ασφαλίζει το 80% όλων των αμερικανικών ται-
νιών.
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Ολοκληρώνει την 
πώληση ING Direct USA

Η ING ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης της 
ING Direct USA στην Capital One, η οποία είχε δημοσιοποι-
ηθεί στις 16 Ιουνίου του 2011. Οι συνολικές εισπράξεις της 
συναλλαγής ανέρχονται σε περίπου 9,0 δισ. δολάρια (ή 6,9 
δισ. ευρώ) συμπεριλαμβανομένων 6,3 δισ. δολαρίων σε 
μετρητά και 2,7 δισ. δολαρίων με τη μορφή 54,0 εκατ. με-
τοχών στην Capital One. Η συναλλαγή είχε το θετικό απο-
τέλεσμα των 0,5 δισ. ευρώ μετά τους φόρους. Έπειτα από 
την εξέλιξη αυτή η ING θα παραμείνει ενεργή στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες μέσω των δραστηριοτήτων της στην ασφά-
λιση, στις συνταξιοδοτικές υπηρεσίες και στη διαχείριση ε-
πενδύσεων, αλλά και μέσω της θυγατρικής της ING 
Financial Holdings, η οποία καταπιάνεται με τον εμπορικό 
δανεισμό, τον εταιρικό χρηματοπιστωτικό τομέα και τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες των οικονομικών αγορών.

Κέρδη και ζημιές  
Η Allied World (Awac) παρουσίασε δυνατή ανάπτυξη 

στο τέταρτο τρίμηνο των οικονομικών αποτελεσμάτων της 
για το 2011, η οποία όμως μετριάζεται από τη συνολική 
πτώση που είχε στη διάρκεια όλου του έτους. Η εταιρεία, 
για την ακρίβεια, κατέγραψε καθαρό εισόδημα 183,1 εκατ. 
δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο του 2011, όταν για το αντί-
στοιχο χρονικό διάστημα του 2010 το καθαρό εισόδημά της 
ήταν 92,8 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, στο σύνολο το καθαρό 
εισόδημά της για ολόκληρο το 2011 ήταν 274,5 εκατ. δο-
λάρια, όταν τον προηγούμενο χρόνο του 2010 είχε φτάσει 
τα 665 εκατ. δολάρια, ποσοτική διαφορά που μεταφράζε-
ται σε πτώση 60%. Όσον αφορά τέλος τα καθαρά ασφάλι-
στρα, αυτά έφτασαν για ολόκληρο το 2011 τα 1.533,8 εκατ. 
δολάρια, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 10,1% σε σχέση με τα 
1.392,5 εκατ. δολάρια που ήταν τα καθαρά ασφάλιστρα της 
εταιρείας για το σύνολο του 2010. 

Zurich Financial

Επηρέασαν 
οι φυσικές 
καταστροφές

Η Zurich Financial Services AG, η μεγαλύτερη ασφαλιστι-
κή εταιρεία της Ελβετίας, ανακοίνωσε ότι το κέρδος της για 
το τέταρτο τρίμηνο του 2011 είχε πτώση 46% λόγω των απω-
λειών της από τις πλημμύρες στην Ταϊλάνδη και τις άλλες 
φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν στην εκπνοή του 
περασμένου χρόνου. 

Για την ακρίβεια, το καθαρό εισόδημά της έπεσε στα 557 
εκατ. δολάρια από το 1,04 δισ. δολάρια που ήταν ακριβώς 
πριν από έναν χρόνο. Το κέρδος της ελβετικής ασφαλιστικής 
εταιρείας για ολόκληρο τον χρόνο αυξήθηκε κατά 10%, φτά-
νοντας στα 3,77 δισ. δολάρια, αφού πρώτα οι καθαρές επεν-
δύσεις της είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόσθεση 9,4 δισ. δο-
λαρίων στα συνολικά έσοδα, σύμφωνα με τη σχετική ανα-
κοίνωση της Zurich Financial.

Επιμέλεια Σόφη Λούκα

Υγειονομική μεταρρύθμιση Ομπάμα 

Συνεχίζει να βρίσκει εμπόδια 
Τον επόμενο μήνα η περιβόητη υγειονομική μεταρρύθμιση του Μπαράκ Ομπάμα, που ο ίδιος α-

νέδειξε σε σταθμό της τρέχουσας θητείας του στον Λευκό Οίκο, θα γιορτάσει τη δεύτερη επέτειό 
της. Ωστόσο, όπως σημειώνει σχετικό άρθρο του περιοδικού Economist, είναι αμφίβολο αν θα υ-
πάρξει τρίτη. Κι αυτό γιατί μπορεί να βιώσει δύο διαφορετικούς θανάτους στο επόμενο χρονικό δι-
άστημα. Στη πρώτη περίπτωση το Ανώτατο Δικαστήριο θα ακούσει επιχειρήματα εναντίον της υγει-
ονομικής μεταρρύθμισης στα τέλη Μαρτίου, που σημαίνει ότι μπορεί να αποφασίσει την κατάργη-
σή της μέχρι τον Ιούλιο. Εάν τη γλιτώσει υπάρχει η περίπτωση της εκλογής ενός Ρεπουμπλικάνου 
πρόεδρου αργότερα τον Νοέμβριο, ο οποίος το πιθανότερο είναι ότι θα προχωρήσει στην κατάρ-
γησή της αμέσως μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του. Μέχρι τότε, ωστόσο, το σύστη-
μα υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών ίσως έχει προλάβει να αλλάξει για τα καλά. Ωθούμενες από 
τις παροχές του νόμου που φιλοτέχνησε και προώθησε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, οι εταιρεί-
ες του ιδιωτικού τομέα αναμορφώνονται, καθώς κυριολεκτικά κάθε ασφαλιστική εταιρεία και νο-
σοκομείο προσπαθούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες φροντίδας και να τις κάνουν πιο αποτελεσμα-
τικές. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, κάποιες εταιρείες, όπως ο ασφαλιστικός όμιλος 
UnitedHealth Group, με έσοδα πέρυσι της τάξεως των 102 δισ. δολαρίων και 34 εκατ. πελάτες, 
προχωρούν πέρα από τα προβλεπόμενα του νόμου υγείας του Ομπάμα. Για παράδειγμα, η συγκε-
κριμένη εταιρεία άλλαξε τον τρόπο που πληρώνει τα νοσοκομεία και τους γιατρούς, ενώ εισήγαγε 
πιλοτικά προγράμματα μέσω των οποίων ανταμείβει τους γιατρούς για να παρέχουν σωστή και α-
ποτελεσματική περίθαλψη, με πρόβλεψη αυτά τα «value-based» ασφαλιστικά συμβόλαια να κα-
λύπτουν το 50%-70% των μελών τους μέχρι το 2015. Τέτοιες ενέργειες κάνουν αρκετούς από την 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού να πιστεύουν ότι οι αλλαγές στον αμερικανικό τομέα υγείας είναι πλέ-
ον μη αναστρέψιμες είτε με τη μεταρρύθμιση είτε χωρίς αυτή. 

Fireman's Fund 
Insurance
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ΕΤΕΑ

Eπικουρικές 
Με νέο τρόπο, που πιθανότατα ο-

δηγεί σε μείωση επικουρικών, θα υ-
πολογίζονται οι απολαβές των ασφα-
λισμένων στον τομέα της επικούρη-
σης, σύμφωνα με το  νομοσχέδιο για 
την ίδρυση του Ενιαίου Ταμείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). 

Όπως προκύπτει από το άρθρο 39 
του νομοσχεδίου, το  ΕΤΕΑ λειτουργεί 
για όσους ασφαλίζονται για πρώτη 
φορά από 1/1/2001 με βάση το διανε-
μητικό σύστημα προκαθορισμένων 
εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. 
Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται και για 
τους ασφαλισμένους μέχρι 
31/12/2000 για τον χρόνο ασφάλισης 
από 1/1/2015 και εφεξής. Οι ασφαλι-
στικές εισφορές που καταβάλλονται 
για κάθε ασφαλισμένο των κατηγο-
ριών αυτών τηρούνται σε ατομικές 
μερίδες. Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρι-
κής Ασφάλισης υπάγονται υποχρεω-
τικά οι  νεοπροσλαμβανόμενοι στον 
ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δη-
μόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις ε-
πιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μετά 
την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, αλ-
λά και οι ήδη ασφαλισμένοι των Τα-
μείων - τομέων και κλάδων επικου-
ρικής ασφάλισης που εντάσσονται 
στο ΕΤΕΑ. 

Το ΕΤΕΑ θα έχει έσοδα από τις α-
σφαλιστικές εισφορές των ασφαλι-
σμένων και εργοδοτών. Το ποσό ει-
σφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 3% 
για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 
3% για τον εργοδότη επί των πάσης 
φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου. 

Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται 
για τους υπαγόμενους στα βαρέα και 
ανθυγιεινά επαγγέλματα κατά 1,25% 
για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% 
για τον εργοδότη και για τους υπαγό-
μενους στα υπερβαρέα επαγγέλματα 
κατά 1% για τον ασφαλισμένο και 2% 
για τον εργοδότη. 

Παράλληλα, θα έχει έσοδα από τις 
προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των 
Ταμείων - τομέων και κλάδων που ε-
ντάσσονται στο ΕΤΕΑ, τις προσόδους 
περιουσίας καθώς και την απόδοση 
των κεφαλαίων και αποθεματικών 
των υφιστάμενων έως σήμερα Ταμεί-
ων. Ορίζεται, ακόμη, ότι με απόφαση 
του υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης θα αναπροσαρμόζε-
ται ετήσια η σύνταξη με στόχο τη μη 
δημιουργία ελλειμμάτων στο Ταμείο.

Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει 
το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφά-
λισης για τις συντάξεις  στο nextdeal.
gr ή από το 
κινητό σας 
σκανάροντας 
το QR code




