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Με κέρδη  
61,1 εκατ.  
ευρώ  
το 2012
Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη σωστή κάλυψη και απο-
ζημίωση του πελάτη ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερό 
μας κεφάλαιο. Τα αποτελέσματα του 2012 οφείλονται σε 
αυτή ακριβώς τη στρατηγική,τόνισε ο  κ.Αλέξανδρος 
Σαρρηγεωργίου  
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Τα καλύτερα τριμηνιαία απο-
τελέσματα των τελευταίων 
τεσσάρων ετών ανακοίνωσε  
στην Ιταλία ο όμιλος Generali. 
Ειδικότερα, το λειτουργικό α-
ποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 8% 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
περυσινό διάστημα στα 1,3 δις. 
ευρώ καθώς εξαιρετική ήταν η 
αύξηση του λειτουργικού απο-

τελέσματος στις γενικές ασφα-
λίσεις (+26,6%). Σε αυτό το τρί-
μηνο έχουμε καταγράψει το κα-
λύτερο λειτουργικό αποτέλε-
σμα μας τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια, χάρη στις εξαιρετικές 
επιδόσεις από τις γενικές α-
σφαλίσεις δήλωσε ο διευθύ-
νων σύμβουλος της εταιρείας 
κ. Mario Greco.
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Το καλύτερο αποτέλεσμα των 
τεσσάρων τελευταίων ετών

Allianz Ελλάδος

Με  ισχυρή  
κεφαλαιακή θέση  
κλείνει το 2012 

Συνέχεια στη σελ. 2

Του Χρήστου Κίτσιου

Άλλο ένα – ισχυρό – σήμα ότι οι συστημικοί τραπεζικοί 
όμιλοι θα κληθούν να επανεξετάσουν την σκοπιμότητα 
δραστηριοποίησής τους στην ασφαλιστική αγορά δίνουν 
οι επιταγές της Τρόικας για τα πλάνα αναδιάρθρωσης Ε-
θνικής, Πειραιώς, Alpha και Eurobank.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η γραμμή που έχει 
δοθεί από την Τρόικα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα-
θερότητας προβλέπει ότι τα πλάνα αναδιάρθρωσης

(restructuring plans) που καλούνται να υποβάλουν οι 
συστημικές τράπεζες θα πρέπει να προβλέπουν τη σταδια-
κή πώληση μη τραπεζικών δραστηριοτήτων (non core 
business) καθώς και ζημιογόνων θυγατρικών και συμμε-
τοχών.

Με βάση το επικαιροποιημένο Μνημόνιο οι τέσσερις 
συστημικές τράπεζες καλούνται να υποβάλουν στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (D G Comp) τα πλάνα α-
ναδιάρθρωσης ως τα τέλη Ιουλίου. Η παράταση ενός μήνα 
δόθηκε λόγω των εξαγορών και απορροφήσεων στοιχεί-
ων ενεργητικού, στις οποίες έχουν εμπλακεί ή θα εμπλα-
κούν όλες οι τράπεζες.

Τα πλάνα αναδιάρθρωσης θα προβλέπουν, μεταξύ άλ-
λων, την μείωση του ενεργητικού των συστημικών τραπε-
ζών σε βάθος τριετίας, ώστε να «γεννηθούν» επιπλέον 
κεφάλαια που θα τις θωρακίσουν έναντι κινδύνων από την 
πορεία της οικονομίας (π.χ. επισφαλή δάνεια) ή θα επιτρέ-
ψουν την ομαλή ιδιωτικοποίησή τους με αποεπένδυση του 
Ταμείου.

Στην πραγματικότητα με δεδομένο ότι και οι τέσσερις 

συστημικές τράπεζες δέχονται, άλλη λιγότερο και άλλη 
περισσότερο, νέα κρατική βοήθεια, καλούνται να πείσουν 
την D G Comp, που έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για αυτό το 
θέμα, ότι προβαίνουν στις απαραίτητες κινήσεις αναδιάρ-
θρωσης που περιλαμβάνουν και μείωση του ενεργητικού 
τους.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη τα πλάνα αναδιάρθρω-
σης θα προβλέπουν σταδιακή πώληση non core business 
καθώς και ζημιογόνων δραστηριοτήτων. Η αρχή θα γίνει 
από τις συμμετοχές ή τις θυγατρικές που διατηρούν οι τρά-
πεζες εκτός του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα. 
Κλασσικό παράδειγμα αποτελούν τα ξενοδοχεία. 

Ήδη η Αστήρ Παλλάς της Εθνικής πωλείται μαζί με την 
γειτονική έκταση από το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ σε αντίστοιχες κινή-
σεις θα πρέπει να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες τράπε-

► Τα πλάνα αναδιάρθρωσης των τραπεζών προβλέπουν πώληση των non core business
► Οι επιταγές της Τρόικας και γιατί θα επιδιωχθεί να πουληθούν οι θυγατρικές ασφαλιστικές
► Ενδιαφέρον από πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να μπουν στην Ελλάδα 
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Αντιστάσεις έναντι των συνεπειών της κρίσης επέ-
δειξε η Allianz Ελλάδος και το 2012, καταφέρνο-
ντας, όπως τονίζει σε ανακοίνωση της, να διατη-

ρήσει αλώβητο το συνολικό μερίδιο αγοράς της στο 
4,5%. To 2012 έκλεισε για την Allianz Ελλάδος με συνο-
λικό κύκλο εργασιών €204,9 εκατ., μειωμένο κατά 12% 
από το 2011, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το 
περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας βελτιώθηκε στο 
11,2% από 10,2% λόγω της καλής διαχείρισης των ζη-
μιών αλλά και των στοιχείων του κόστους, με αποτέλε-
σμα η λειτουργική κερδοφορία να ανέλθει σε €23,0 ε-
κατ., από €23,8 εκατ. το 2011. Το κλείσιμο του 2012 
βρήκε την Allianz Ελλάδος να εξυπηρετεί περίπου 
295.000 πελάτες, ενώ κατέβαλε συνολικά €124 εκατ. 
στους πελάτες της σε αποζημιώσεις, εξαγορές και λή-
ξεις συμβολαίων. Η καλή εικόνα στην κερδοφορία επέ-
τρεψε στην Allianz Ελλάδος να προχωρήσει σε ευνοϊκές 
τιμολογιακές παρεμβάσεις μέσα στο 2013, τόσο για τις 
λύσεις της στην ασφάλιση αυτοκινήτου, όσο και στα 
προγράμματα υγείας.

Τον Οκτώβριο του 2012, ο Όμιλος Allianz ενίσχυσε 
την κεφαλαιακή θέση της Allianz Ελλάδος με κεφάλαια 
ύψους €134 εκατ. σε μετρητά, επιβεβαιώνοντας την 
στήριξη του Ομίλου στην Ελληνική αγορά και θωρακίζο-
ντας την Εταιρία κεφαλαιακά προκειμένου να εκπληρώ-
σει τους μελλοντικούς της σχεδιασμούς. Η αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου ήρθε σε συνέχεια της απόφασης 
που έλαβε ο Όμιλος Allianz να συμμετάσχει στο πρό-
γραμμα εθελοντικής ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού 
Δημοσίου, υποστηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες 
αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους και ανόρθωσης 
της Ελληνικής οικονομίας.

‘’Αφουγκραζόμαστε την ελληνική κοινωνία και απο-
τελούμε έμπιστο εταίρο για πελάτες, εργαζόμενους, συ-
νεργάτες και την κοινωνία· η σωστή διαχείριση των κε-
φαλαίων και των στοιχείων κόστους μάς επιτρέπουν να 
παρέχουμε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας με ένα 
πιο προσιτό κόστος’’, σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της Allianz Ελλάδος, κ. Πέτρος Παπανι-
κολάου. Πρόσθεσε ακόμη ότι η  ελκυστικότητα των τιμο-
λογιακών παρεμβάσεων και των νέων προϊοντικών λύ-
σεων της Allianz Ελλάδος έχει ήδη αποτυπωθεί μέσα 
στους πρώτους μήνες του έτους, με την πελατειακή βά-
ση της εταιρίας να διευρύνεται και να ξεπερνά τους 
300.000 πελάτες.

Γενικές Ασφαλίσεις: Αύξηση μεριδίου αγοράς, 
υψηλή αποθεματοποίηση και μειώσεις στα 
ασφάλιστρα

Καλύτερη εικόνα από την αγορά επέδειξε η Allianz 
Ελλάδος στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, με τον κύ-
κλο εργασιών να διαμορφώνεται στα € 107,9 εκατ., μει-
ωμένος κατά 11,1% έναντι του 2011, όταν σε επίπεδο 
συνολικής αγοράς και σύμφωνα με στοιχεία της Ένω-
σης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος η πτώση ήταν της 
τάξης του 11,8%. Η λειτουργική κερδοφορία βελτιώθη-
κε κατά 4,2% και διαμορφώθηκε στα € 19,3 εκατ.

Η δίκαιη τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας σε συνδυ-
ασμό με την καλή διαχείριση των ζημιών και τον εξορ-
θολογισμό των λειτουργικών εξόδων είχαν ως αποτέ-
λεσμα τη βελτίωση του δείκτη Combined Ratio στο 82% 
έναντι 90%. Για μία ακόμη χρονιά η Allianz Ελλάδος ε-
ξασφάλισε επάρκεια αποθεμάτων από τις υψηλότερες 
στην αγορά, αυξάνοντας τη συνολική αποθεματοποίηση 

κατά 12,7 ποσοστιαίες μονά-
δες σε σύγκριση με το 2011 
στο 161,7%.

Η καλή εικόνα σε επίπεδο 
λειτουργικής κερδοφορίας, ε-
πέτρεψε στην Allianz να προ-
χωρήσει μέσα στο 2013 σε πε-
ραιτέρω μειώσεις στα ασφά-
λιστρα αστικής ευθύνης αυτο-
κινήτου και να εμπλουτίσει το 
οικονομικό της πρόγραμμα 
στην ασφάλιση αυτοκινήτου “All For 1 Economy” με την 
κάλυψη της Πλήρους Οδικής Βοήθειας εντελώς δωρε-
άν, αυξάνοντας την ελκυστικότητα των λύσεων που 
προσφέρει και την ανταποδοτικότητα των καλύψεων.

Ασφαλίσεις Ζωής: Νέα σύγχρονα προϊόντα και 
μειώσεις στα Προγράμματα Υγείας

Αναφορικά με την παραγωγή στις Ασφαλίσεις Ζωής, 
αυτή διαμορφώθηκε στα € 94,6 εκατ., μειωμένη κατά 
13,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η λειτουρ-
γική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα € 4,0 εκατ., χαμη-
λότερα κατά 23,1% σε σχέση με το 2011.

Η Allianz Ελλάδος προχώρησε σε μειώσεις στο τιμο-
λόγιο των Προγραμμάτων Υγείας νέας γενιάς “My 
Health”, ενώ πρόσφατα παρουσίασε και τη νέα σύγχρο-
νη λύση Συσσώρευσης Κεφαλαίου τύπου Unit-Linked 
“My Global Allianz”, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ση-
μασία που δίνει στους τομείς της Σύνταξης και της Απο-
ταμίευσης. Το νέο πρόγραμμα δίνει πρόσβαση στις διε-
θνείς αγορές με την εμπειρία και τεχνογνωσία της 
Pimco, εταιρία του Ομίλου Allianz που σήμερα θεωρεί-

ται παγκόσμιος ηγέτης στη δι-
αχείριση κεφαλαίων. Η 
Allianz Ελλάδος συνεχίζει να 
επενδύει στη δημιουργία νέ-
ων, σύγχρονων λύσεων με υ-
ψηλή προστιθέμενη αξία για 
τους πελάτες της. Αναφερό-
μενος στη στρατηγική της ε-
ταιρίας για τα επόμενα χρόνια 
ο κ. Παπανικολάου ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι η  ‘ψηφιο-

ποίηση αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής της 
Allianz, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ε-
πενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και στην ψηφιοποίη-
ση, ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, 
πιο γρήγοροι και πιο σύγχρονοι στην εξυπηρέτηση του 
πελάτη’. Αναφορικά με τις εξελίξεις στην ελληνική α-
σφαλιστική αγορά, ο κ. Παπανικολάου τόνισε  ότι οι ‘θε-
σμικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών είναι σημα-
ντικές και βοηθούν στην ανάπτυξη του θεσμού της ιδιω-
τικής ασφάλισης. Απαιτούνται όμως και άλλες ενέργει-
ες προκειμένου να επιλυθούν δομικά προβλήματα και να 
διασφαλιστεί η υγιής ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλι-
σης στο μέλλον. Η αποκατάσταση της κεφαλαιακής ε-
πάρκειας της αγοράς και η αντιμετώπιση της υπο-
αποθεματοποίησης θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην α-
ποκατάσταση της αξιοπιστίας της αγοράς μας’, σημείω-
σε ο κ. Παπανικολάου.

*Προσωρινά οικονομικά στοιχεία, βάσει Διεθνών Λο-
γιστικών Προτύπων. Οι ελεγμένες οικονομικές κατα-
στάσεις θα δημοσιευτούν μέσα στις προθεσμίες που ο-
ρίζουν οι Αρχές.

Eίπαν:
Στόχος να βγούμε στις αγορές την άνοιξη του 2014 
και  γι’ αυτό το στόχο εργάζεται μεθοδικά και 
συστηματικά το οικονομικό επιτελείο.

Η υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας Μαρία Φέκτερ στο  ΒΗΜΑ της Κυριακής

Ισχυρή η  δέσμευση ότι οι Ευρωπαίοι θα εξετάσουν  
νέο κούρεμα  του ελληνικού χρέους εφόσον 
επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί .

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος  Σταϊκούρας στην εφημερίδα Realnews

Allianz Ελλάδος

Με  ισχυρή κεφαλαιακή θέση το 2012 

ζες που κατέχουν ξενοδοχειακές μονάδες, είτε ως θυγατρικές, είτε ως απο-
τέλεσμα κατασχέσεων λόγω κατάπτωσης δανείων.

Μετά τις θυγατρικές σε ξενοδοχεία – τουρισμό σειρά θα πάρει η επανεξέ-
ταση συμμετοχών και θυγατρικών στο real estate και στην ανάπτυξη ή δια-
χείριση ακινήτων καθώς και οι ασφαλιστικές θυγατρικές σε Ελλάδα και ε-
ξωτερικό.

Τί κερδίζουν οι τράπεζες από πώληση ασφαλιστικών

Οι ασφαλιστικές θυγατρικές των τραπεζών έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί α-
πό τις μητρικές τους μετά τις ζημιές του PSI+  και έχουν επιστρέψει ή επι-
στρέφουν σε κερδοφορία, χάρη και στις μειώσεις λειτουργικών δαπανών 
αλλά και το μεγάλο κύμα εξαγορών συμβολαίων ζωής κατά την προηγούμε-
νη διετία. 

Ενδεχόμενη πώλησή τους από τις τράπεζες θα δώσει σημαντική ανάσα σε 
επίπεδο βασικών εποπτικών κεφαλαίων, καθώς αυτή τη στιγμή τα εποπτικά 
κεφάλαια των θυγατρικών ασφαλιστικών ενοποιούνται αφαιρετικά. Ταυτό-
χρονα, στη διαβούλευση για τους κανόνες της «Βασιλεία ΙΙΙ» έχει τεθεί και το 

θέμα να ενοποιείται αφαιρετικά η καθαρή θέση της ασφαλιστικής
 «Πουλώντας, έστω με συμβολικό τίμημα, μια ασφαλιστική με εποπτικά 

κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ, η τράπεζα κερδίζει ισόποσα κεφάλαια» σημειώνει 
τραπεζικό στέλεχος ο οποίος εκτιμά ότι ως το τέλος του 2014 θα έχει επιχει-
ρηθεί η πώληση του συνόλου των ασφαλιστικών εταιριών που κατέχουν οι 
τράπεζες.

Η Πειραιώς έχει δηλώσει και επίσημα την πρόθεσή της να πουλήσει την 
ΑΤΕ Ασφαλιστική, θέτοντας την θυγατρική της στις διακοπτόμενες δραστη-
ριότητες και έχει ξεκινήσει ήδη την προεργασία με στόχο να ολοκληρώσει 
την πώληση στο β΄ εξάμηνο του έτους χωρίς όμως να υπάρχει δεσμευτικό 
χρονοδιάγραμμα. Σε αντίστοιχες κινήσεις εκτιμάται ότι θα προχωρήσουν ως 
και το τέλος του 2014 η Εθνική Τράπεζα (Εθνική Ασφαλιστική) και η 
Eurobank (Eurolife).

Γιατί ενδιαφέρονται οι ξένες ασφαλιστικές  

Ενδιαφέρον για την εξαγορά των τραπεζικών ασφαλιστικών επιδεικνύ-
ουν funds αλλά και ξένες εταιρείες του κλάδου, που είτε δραστηριοποιού-
νται ήδη στην Ελλάδα, είτε επιδιώκουν να εισέλθουν στην αγορά.

Το ενδιαφέρον των funds δεν συγκινεί προς το παρόν τους υποψήφιους 

πωλητές καθώς, είτε εκδηλώνεται από distress funds, είτε οι κρούσεις που 
διενεργούνται  έχουν χαρακτηριστικά distressed, κάτι που σημαίνει ότι οι 
τράπεζες θα βάλουν πιο βαθειά το χέρι στην τσέπη για να πουλήσουν τις θυ-
γατρικές ασφαλιστικές τους.

 Καλύτερα, αλλά ακόμη σε φιλολογικό επίπεδο, είναι τα πράγματα στο μέ-
τωπο των ξένων ασφαλιστικών. Παρά το υψηλό, ακόμη, ρίσκο χώρας, οι πο-
λυεθνικές ασφαλιστικές με παρουσία στην ελληνική αγορά έχουν παραμεί-
νει στο σύνολό τους, εγγράφοντας αξιοσημείωτες ζημιές από το PSI+.  Ζη-
μιές που κάλυψαν οι μητρικές βάζοντας το χέρι στην τσέπη και ανακεφαλαι-
οποιώντας πλήρως τις εν Ελλάδι θυγατρικές τους.

Κάποιες εξ αυτών δεν έφυγαν γιατί το κόστος εξόδου ήταν πολύ μεγαλύ-
τερο από αυτό της παραμονής και ανακεφαλαιοποίησης των θυγατρικών και 
αυτές σίγουρα δεν ενδιαφέρονται προς το παρόν να ενισχύσουν την εν Ελ-
λάδι δραστηριότητά τους αγοράζοντας μερίδιο αγοράς.

Υπάρχει, όμως και μια κατηγορία ασφαλιστικών που φέρονται να εξετά-
ζουν το ενδεχόμενο να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο στην Ελλάδα με χαμη-
λό αντίτιμο, ώστε αν βγει το στοίχημα της ανάκαμψης της ελληνικής οικονο-
μίας να ρεφάρουν μέρος της ζημιάς. Σε διαφορετική περίπτωση ο κίνδυνος 
που αναλαμβάνουν λόγω του συμβολικού τιμήματος θα είναι ελεγχόμενος.

Τράπεζες: Τα σχέδια για τις ασφαλιστικές τους 
Συνέχεια από τη σελ. 1

O κ. Πέτρος Παπανικολάου
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Eurogroup

Διπλή δόση
Πράσινο φως για διπλή δόση, συνολικού 
ύψους 7,5 δισ. Ευρώ, προς την Ελλάδα 
αποφάσισε το Eurogroup. Όπως 
ανακοινώθηκε  τις επόμενες ημέρες το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας αναμένεται να εγκρίνει 
την εκταμίευση 4,2 δισ. ευρώ, ενώ τα 
3,3 δισ. ευρώ αναμένεται να τα εγκρίνει 
τον Ιούνιο, αφού προηγουμένως η 
Ελλάδα ικανοποιήσει ορισμένες 
προαπαιτούμενες δράσεις. Στο  πλαίσιο 
των προαπαιτούμενων δράσεων που 
ζητούνται από την Ελλάδα, το Eurogroup 
υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει 
αποφασιστικότητα στη δημιουργία της 
νέας διοικητικής δομής για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 
καθώς, όπως επισημαίνεται, αυτό θα 
διασφαλίσει την ισόρροπη και δίκαιη 
κατανομή των βαρών στην προσπάθεια 
δημοσιονομικής προσαρμογής. Το 
Eurogroup καλωσόρισε, επίσης, τα 
βήματα που ελήφθησαν για την 
ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 
τραπεζών και τη σταθεροποίηση του 
τραπεζικού συστήματος. Ωστόσο, 
επισημαίνει ότι θα χρειασθούν 
πρόσθετες προσπάθειες για την πλήρη 
εφαρμογή του συνόλου των 
προαπαιτούμενων δράσεων. «Η 
ελληνική οικονομία μπαίνει σε νέα 
φάση, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο 
υπουργός οικονομικών Γιάννης 
Στουρνάρας, σημειώνοντας ότι είναι  
σαφώς μία επιβεβαίωση ότι η Ελλάδα 
πάει καλά, αλλά δεν εφησυχάζουμε». 
Ερωτηθείς για την έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με 
την οποία ενδέχεται να χρειασθούν 
πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που θα 
αναλογούν στο 1,8% του ΑΕΠ το 2015 
και στο 2,2% του ΑΕΠ το 2016, ο κ. 
Στουρνάρας τόνισε ότι τα μέτρα αυτά δεν 
θα έχουν τη μορφή μείωσης μισθών και 
συντάξεων και πως η όλη προσπάθεια 
θα επικεντρωθεί στην πάταξη της 
φοροδιαφυγής. Σημείωσε, δε, ότι τα 
μέτρα για τη διετία 2015-2016 θα 
εξαρτηθούν από το ύψος της ανάπτυξης, 
το οποίο δεν είναι προβλέψιμο.

O κ. Γιάννης Στουρνάρας
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Το σύνδρομο  
της Στοκχόλμης  
και οι ασφαλιστές.

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλο του nextdeal για 
τους διαμεσολαβούντες που ξαφνικά τώρα όλοι 
τους αγαπάνε. Σήμερα θα συνεχίσουμε σε λίγο 
διαφορετικό κλίμα. Θα μιλήσουμε για το 
«σύνδρομο της Στοκχόλμης» και τους ασφαλιστές. 

Tι είναι το σύνδρομο της 
Στοκχόλμης; 
Το 1973, τέσσερις Σουηδοί 
που κρατήθηκαν ως όμηροι 
για έξι ημέρες σε 
θησαυροφυλάκιο τράπεζας, 
κατά τη διάρκεια της 

ληστείας, «δέθηκαν» συναισθηματικά με τους 
εγκληματίες που τους κρατούσαν. Το φαινόμενο 
αυτό ονομάστηκε από τους ψυχολόγους ως 
«Σύνδρομο της Στοκχόλμης».
Σύμφωνα με τους ψυχολόγους ο δεσμός αυτός με 
τους κακοποιούς ήταν ένα μέσο που ανέπτυξαν οι 
όμηροι προκειμένου να αντέξουν τη βία. Ένα 
ανάλογο σύνδρομο νομίζω ότι έχει καταλάβει 
σήμερα μία μερίδα διαμεσολαβούντων, οι οποίοι 
συνεχώς διαμαρτύρονται επωνύμως ή ανωνύμως 
για την συμπεριφορά των εταιρειών με τις οποίες 
συνεργάζονται αλλά την ίδια στιγμή επιμένουν σε 
αυτή την συνεργασία, με «παιδαριώδη τρόπο» 
όπως ακριβώς και ο όμηρος της ιστορίας μας 
προσπαθούσε νε κερδίσει την εύνοια του 
κακοποιού λες και αυτός ήξερε από «ευαισθησίες» 
και θα τον άφηνε ελεύθερο πριν ολοκληρώσει τη 
δουλειά του.
Αν ήταν τόσο ευαίσθητος δεν θα προχωρούσε στη 
ληστεία της Τράπεζας ούτε θα κρατούσε ομήρους.  
Αν οι εταιρείες ήταν τόσο «ευαίσθητες»,  
όσο ελπίζετε εσείς οι «όμηροι», θα προχωρούσαν 
σε όσα καταγγέλλετε;

Λάμπρος Καραγεώργος

Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγο-
ρά και τον χρηματοοικονομικό χώρο
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
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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. 999368058, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@nextdeal.gr
website: www.nextdeal.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια που στέλνονται στην εφημε-
ρίδα δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις του εντύπου.

Πρόσφατα, διαμεσολαβητές μου, 
πληροφορήθηκα όπως και σεις, 
διασταυρώνοντας και από έγκυ-

ρες πηγές, ότι  είναι ήδη έτοιμο σχέδιο 
νόμου του υπουργείου οικονομικών 
αυτοματοποίησης των διαδικασιών εί-
σπραξης και ακύρωσης των ασφαλι-
στηρίων αυτοκινήτου σε συντομότατο 
χρόνο , με την σύμφωνη γνώμη της  
ΔΕΙΑ και της ΕΑΑΕ, χωρίς να ζητηθεί η 
άποψη των διαμεσολαβούντων. Ο νέος 
νόμος  «συμπληρώνοντας» τον Ν. 
400/70 και τις σχετικές τροποποιήσεις 
των Ν. 2496/97, Ν. 2251/94 (πώληση 
από απόσταση), καθώς και τα σχετικά 
προεδρικά διατάγματα και τις υπάρχου-
σες δικαστικές αποφάσεις, σχετικά με 
τις διαδικασίες εξόφλησης των ασφα-
λίστρων και τις προθεσμίες γραπτής 
κοινοποίησης και ακύρωσης των ανεί-
σπρακτων ασφαλιστηρίων συμβολαί-
ων αυτοκινήτων, πρόκειται να μεταφέ-
ρει εντέχνως τα πιστωτικά όρια  ένα ή 
και δύο μήνες νωρίτερα από τα ισχύο-
ντα. Τα σημερινά περιθώρια είσπραξης 
που θέτουν οι περισσότερες ασφαλι-
στικές εταιρίες στους συνεργάτες τους 
είναι  60 έως 75 ημέρες από την έναρ-
ξη των εκάστοτε ανανεωτηρίων,  ενώ 
το ίδιο σχεδόν ισχύει και για την ολική  
ακύρωσή τους. Τα νέα περιθώρια θα 
μετρούν, όχι από την στιγμή της έναρ-
ξης του  ανανεωτηρίου που ίσχυε έως 
τώρα, αλλά από την στιγμή της λήξης 
του προηγούμενου, δημιουργώντας 

κατά τη γνώμη μου νέους τριγμούς στην 
ήδη καθημαγμένη και αναξιόπιστη εν 
μέρει αγορά μας και νέους πονοκέφα-
λους στους ασφαλισμένους και τους 
διαμεσολαβητές. Είναι γνωστό ότι απο-
τελεί πάγια επιθυμία των εποπτικών 
αρχών και των ασφαλιστικών εταιρι-
ών, ήδη  από το 2009 και την εποχή της 
ΕΠΕΙΑ και μετέπειτα, να εξευρεθούν 
τρόποι μείωσης των πιστωτικών ορί-
ων και απόδοσης από τον διαμεσολα-
βητή ή τον ασφαλισμένο του ασφαλί-
στρου στην ασφαλιστική εταιρία,  εντός 
15  ημερών από τη νέα έναρξη της α-
σφάλισης. Παράλληλος στόχος είναι να 
μειωθεί ο χρόνος ειδοποίησης και ακύ-
ρωσης της σύμβασης σε συντομότερο 
χρόνο, από αυτόν των 60 ημερών που ι-
σχύει σήμερα και να μειωθούν στο ελά-
χιστο τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα.  Θε-
ωρώ ότι τέτοιες  πρωτοβουλίες δεν 
μπορούν να επιβληθούν απλώς με νό-
μο, αν δεν υποστηριχθούν ενεργά από 
το σύνολο της αγοράς και κυρίως της 
διαμεσολάβησης που κακώς εξάλλου 
δεν συμμετείχε και στις συζητήσεις. Η 
αγορά λειτουργεί με τις δικές της λογι-
κές, χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγο-
νός ότι κινδυνεύει ο νέος νόμος να ακυ-
ρωθεί  στην πράξη,  μετά από προσφυ-
γή ασφαλισμένου ή κάποιου φορέα 
στην δικαιοσύνη, ώστε να αποφασιστεί 
εάν οι διαδικασίες αυτές αντίκεινται ή 
όχι στη σχετική, έως τώρα ήδη πολύ-
πλοκη, ασφαλιστική μας νομοθεσία και 

το εμπορικό μας δίκαιο. Είναι γνωστό 
ότι  ο Ν. 400/70 ήδη  προβλέπει, ότι η α-
πόδοση των ασφαλίστρων από τους δι-
αμεσολαβητές πρέπει να γίνεται εντός 
8 ημερών από τη είσπραξή τους, αλλά 
αφού η διάταξη αυτή δεν είναι αναγκα-
στικού δικαίου,  ακυρώθηκε στην πρά-
ξη από την ίδια την εμπορική δραστηρι-
ότητα της αγοράς που έβαλε τους δι-
κούς της κανόνες, χαλαρώνοντας ό-
μως τόσο, που φθάσαμε στο άλλο άκρο, 
κυνηγώντας απατεώνες και κάθε λο-
γής τυχάρπαστους δήθεν επιχειρηματί-
ες ασφαλιστές. Η αγορά μας που λει-
τουργούσε σχεδόν επί 40 χρόνια με το 
ίδιο σχεδόν ανεξέλεγκτο καθεστώς, έ-
δωσε την ευκαιρία σε πολλούς επώνυ-
μους και ανώνυμους, να γίνουν πλού-
σιοι από τα χρήματα των ασφαλισμέ-
νων, που ασφαλώς δεν τους ανήκαν 
και να αποχωρήσουν στη συνέχεια  ή να 
συνεχίσουν να πλουτίζουν ακόμη και 
σήμερα, ατιμώρητοι μέσω παρένθετων 
προσώπων ή μέσω άλλης ιδιότητας. Έ-
τσι το υπουργείο οικονομικών και η Ε-
ΑΕΕ, επικαλούμενοι τη μνημονιακή πο-
λιτική για τον «εξορθολογισμό των α-
σφαλιστικών στρεβλώσεων», δράττο-
νται της ευκαιρίας να αλλάξουν την κα-
τάσταση, τηρώντας τη  λαϊκή ρήση «τώ-
ρα που βρήκαμε παπά (μνημόνιο) ας θά-
ψουμε πέντ’ έξη». Όπως όμως και να έ-
χει, το μάρμαρο και πάλι θα κληθούν να 
το πληρώσουν όλοι οι έντιμοι διαμεσο-
λαβητές, που θα είναι υποχρεωμένοι να 

προσαρμοστούν  βίαια στις νέες προθε-
σμίες είσπραξης και ακύρωσης των α-
σφαλιστηρίων, προσαρμόζοντας και 
τους ήδη ταλαιπωρημένους και αγανα-
κτισμένους από τα μνημονιακά μέτρα 
πελάτες τους. Οι λόγοι λοιπόν είναι  
προφανείς, αλλά και οι προφάσεις εν α-
μαρτίαις πολλές, θα πρόσθετα.  Ένας 
πραγματικός λόγος είναι ότι με την τε-
χνητή μετάθεση της έγγραφης ειδοποί-
ησης του ασφαλισμένου για την ανανέ-
ωση ή και ακύρωση του ήδη ισχύοντος  
ασφαλιστηρίου,  στην συγκεκριμένη η-
μερομηνία και ένα μήνα πριν την ημερο-
μηνιακή ανανέωση, επιτυγχάνεται η τα-
χύτερη κατά ένα μήνα είσπραξη των α-
σφαλίστρων. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί 
η ποθούμενη ρευστότητα κυρίως κά-
ποιων ασφαλιστικών εταιριών, που 
βλέπουν τα τελευταία πέντε χρόνια την 
παραγωγή και το πελατολόγιό τους να 
συρρικνώνονται. Ένας άλλος πραγμα-
τικός λόγος, είναι ο ισχυρισμός κά-
ποιων ασφαλιστών ότι θα πιαστούν πε-
ρισσότερα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. 
Αυτό συμβαίνει διότι η συμβατική δίμη-
νη προθεσμία ακύρωσης που έχουν οι 
διαμεσολαβητές που διαθέτουν και ει-
σπρακτική δίμηνη εξουσιοδότηση, χρη-
σιμοποιείται κακώς – κάκιστα -  από ο-
ρισμένους για να μεταφερθεί το ασφα-
λιστήριο σε άλλη εταιρία, όπου μετά α-
πό ένα δίμηνο η σύμβαση ακυρώνεται, 
για να πάει σε άλλη εταιρία για ένα δί-
μηνο και ούτω καθεξής. 

Μικρά διαμεσολαβητικά 

Ανασφάλιστα, ανεξόφλητα οχήματα  
ή ανασφαλείς ξοφλημένοι ασφαλιστές;

Του Γιώργου Νικολάκου*

Τα σημερινά περιθώρια είσπραξης που θέτουν οι περισσότερες ασφαλιστικές 
εταιρίες στους συνεργάτες τους είναι  60 έως 75 ημέρες από την έναρξη των 
εκάστοτε ανανεωτηρίων,  ενώ το ίδιο σχεδόν ισχύει και για την ολική  ακύρωση τους

Έτσι ο πελάτης παραμένει ουσιαστικά «ασφαλισμένος και ανα-
σφάλιστος» ταυτόχρονα επί ένα τουλάχιστον εξάμηνο, χωρίς να κα-
ταβάλλει ούτε ένα ευρώ ασφάλιστρο, εκμεταλλευόμενος απλώς τις 
προθεσμίες του Νόμου σε συνεργασία πάντα με τον διαμεσολαβητή, 
που όλο και «κάτι κερδίζει» από αυτές τις πολύτιμες υπηρεσίες του. 

Λέγεται μάλιστα ότι αυτή η τακτική εξυπηρετεί εκτός από ορισμέ-
νους ασφαλισμένους και διαμεσολαβούντες και κάποιες ασφαλιστι-
κές εταιρίες που χρεώνουν τα πρωτασφαλιστήρια με 50 ή 100 ευρώ 
κι έτσι δεν καταγράφεται καμία παραγωγή στο μητρώο τους και απο-
φεύγουν τις εκ του Νόμου υποχρεώσεις τους, «τσεπώνοντας» και κά-
ποιες από αυτές και ένα καθαρό πενηντάρι ή κατοστάρι ανά ασφαλι-
στήριο. Στην περίπτωση «υπαναχώρησης του ασφαλισμένου» εντός 
τριάντα περίπου ημερών που «αρνείται να παραλάβει» το συμβόλαιο, 
δεν εκδίδεται αναλογική ακύρωση, αλλά χρεώνεται έξοδο έκδοσης 
της σύμβασης κι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Προφανώς δεν συμφω-
νώ με αυτές τις τακτικές που αγγίζουν τα όρια της απάτης, αλλά επί-
σης δεν συμφωνώ με την ολιστική προσέγγιση λύσης ενός προβλή-
ματος που αγγίζει όλους τους υγιείς διαμεσολαβητές και την ρευστό-

τητα τους, εν μέσω οικονομικής κρίσης που το μόνο φως που φαίνε-
ται στην άκρη του τούνελ είναι ο προβολέας του τραίνου που έρχεται 
κατά  πάνω μας. Θα ξεκαθαρίσω για άλλη μία φορά ότι ζούμε σε μία 
ελεύθερη εμπορικά  αγορά που κινείται στις δικές της τροχιές, αλλά 
και διαμορφώνει τις δικές της εμπορικές συμβάσεις στα δίκτυα δια-
νομής της. Ταυτόχρονα οι περισσότεροι  διαμεσολαβητές έχουν απαλ-
λαγεί ήδη από τα βαρίδια των συναισθηματικών δεσμών τους,  με  ο-
ρισμένες ασφαλιστικές εταιρίες που ακολούθησαν τον δικό τους μο-
ναχικό δρόμο, εξ αιτίας των πολλαπλών επιλογών τους πρόσκτησης 
πελατολογίου. Επειδή όμως έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσου-
με για να διαπιστώσουμε ποιες εταιρίες στηρίζονται πραγματικά στα 
παραδοσιακά τους δίκτυα και δεν το δηλώνουν απλώς ή τηρούν στά-
ση αναμονής για να ακολουθήσουν κάποιους παράλληλους ή παρα-
πλήσιους δρόμους, καλό θα ήταν να τηρηθεί επιφυλακτική  στάση απ 
όλους μας, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση . Το τρίπτυχο που θα κυ-
ριαρχήσει στο μέλλον για αύξηση των μεριδίων αγοράς, θα  είναι η 
ουσιαστική και «ολοκληρωμένη  εξυπηρέτηση» της on line υποστή-
ριξης των διαμεσολαβητών και των πελατών τους, όχι απλώς για την 

δημιουργία on line προσφορών και αιτήσεων ασφάλισης, αλλά και 
για καθημερινή και πλήρη λογιστική  πληροφόρηση. Θα κυριαρχήσει 
σαφώς το  κόστος ασφάλισης, η αξιοπιστία  και ο χρόνος καταβολής 
αποζημίωσης, ο  χρόνος απόδοσης ασφαλίστρων και το ποσοστό α-
μοιβής των διαμεσολαβητών, αλλά κυρίως η άμεση καταβολή της  
προμήθειας τους ταυτόχρονα με την καταβολή του ασφαλίστρου,  ώ-
στε να μπορούν να ανταποκριθούν στις πάγιες υποχρεώσεις τους. Τί-
ποτε όμως από όλα αυτά δεν ισχύει και καμία εταιρία στην ελληνική  
αγορά έως τώρα, δεν κατόρθωσε να επιτύχει ένα πλήρες και ολοκλη-
ρωμένο σύστημα on line εξυπηρέτησης για τους συνεργάτες της. Το 
αστείο είναι μάλιστα, ότι τους τελευταίους μήνες κάποιες  εταιρίες,  
που αν και διαθέτουν συστήματα μηχανογράφησης και διοικητικούς 
λογιστικούς  μηχανισμούς της προηγούμενης εικοσαετίας, αποφάσι-
σαν  να  «πρωτοπορήσουν»  στην εφαρμογή νέων εισπρακτικών δι-
αδικασιών ταχυπληρωμής και απ’ ευθείας πωλήσεων, ρισκάροντας 
να στείλουν τους παραδοσιακούς τους συνεργάτες στον ανταγωνισμό 
και την παραγωγή τους στα τάρταρα.

O Γιώργος Νικολάκος είναι  διευθύνων σύμβουλος της Fasmagroup. 

 Ο πελάτης παραμένει ουσιαστικά  ασφαλισμένος και ανασφάλιστος
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Oδική Ασφάλεια

Αρωγός  
η ΕΑΕΕ
Την  ικανοποίηση του για  την 
ενεργοποίηση του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής 
Ασφάλειας, εκφράζει ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιριών Ελλάδος  κ. Αλέξανδρος 
Σαρρηγεωργίου, με αφορμή και τη  
σύγκληση της Διυπουργικής 
Επιτροπής οδικής ασφάλειας με 
πρωτοβουλία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Καρόλου 
Παπούλια. Ο κ. Σαρρηγεωργίου 
μετέφερε  την αμέριστη 
συμπαράσταση του συνόλου των 
ασφαλιστικών εταιριών στην τόσο 
σημαντική εθνική προσπάθεια και 
επαναβεβαίωσε την δέσμευση της  
ΕΑΕΕ, να σταθεί αρωγός στον 
εθνικό στόχο της μείωσης κατά 
50% έως το 2020 των 
θανατηφόρων τροχαίων 
ατυχημάτων. Σημειώνεται ότι ο κ. 
Κάρολος Παπούλιας στη 
συνάντηση που είχε με τη 
Διυπουργική Επιτροπή για την 
οδική ασφάλεια ανέλαβε σχετική 
πρωτοβουλία για τη μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων. Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης 
συζητήθηκαν εκτενώς όλες οι 
παράμετροι για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος, το οποίο, όπως 
είπε ο κ. Παπούλιας, παίρνει 
εθνικές διαστάσεις και όπως είπε 
είμαστε λίγοι για να έχουμε τόσο 
μεγάλες απώλειες. Είναι 
εντυπωσιακό, συνέχισε, ότι το 2012 
είχαμε 984 νεκρούς και 1.422 
τραυματίες, οι περισσότεροι από 
τους οποίους ανάπηροι. Δεν μπορεί 
να σηκώσει η πατρίδα μας τέτοιο 
βάρος και τέτοιες απώλειες σε 
αίμα. Πρέπει κάτι να κάνουμε και 
ζήτησε απ’ όλους τους 
εμπλεκόμενους, πολιτικούς και 
επιστημονικούς φορείς, να 
συντονιστούν για να περιοριστεί το 
πρόβλημα, με την ανάληψη 
συγκεκριμένων μέτρων. Το 
στρατηγικό σχέδιο οδικής 
ασφάλειας για τη δεκαετία 2011- 
2020 έχει ως στόχο, ανάλογα με 
τον ευρωπαϊκό στόχο, τη μείωση 
κατά 50% των νεκρών από το 2010 
μέχρι το 2020, δηλαδή οι νεκροί 
στα οδικά ατυχήματα το έτος 2020 
να είναι λιγότεροι από 640. «Αλλά 
σκοπός του στρατηγικού σχεδίου, 
που είναι το σημαντικότερο κατά 
την άποψή μου, είναι η ανάπτυξη 
της παιδείας της οδικής 
ασφάλειας», ανέφερε ο καθηγητής 
του Πολυτεχνείου και μέλος της 
Επιτροπής, Γιώργος Κανελλαΐδης.
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Ιντερσαλόνικα 

Νέος κύκλος 
σπουδών 
Την έναρξη κύκλου σπουδών για την από-

κτηση πιστοποιητικού επιπέδου Α  ́της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, στην έδρα του στη Θεσ-
σαλονίκη, ανακοίνωσε ο όμιλος Ιντερσαλό-
νικα, με αφορμή την ανακοίνωση από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, της ημερομηνίας δι-
εξαγωγής εξετάσεων στις 15/06/2013 στη 
Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα 
που θα αρχίσουν τη Δευτέρα 20 Μαΐου,  θα 
διεξαχθούν στην έδρα του ομίλου, στο 15ο 
χλμ. Θεσ/νίκης-Περαίας και θα ολοκληρω-
θούν σε επτά εργάσιμες μέρες, μέχρι την 
Τρίτη 28 του μήνα,  σε συνολικά 35 διδακτι-
κές ώρες.  Το κόστος των μαθημάτων είναι 
200 €, ενώ για επιχειρήσεις με άνω των 2 
συμμετοχών, το κόστος διαμορφώνεται στα 
180 €. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διε-
ξαγωγής μαθημάτων στο χώρο της ενδια-
φερόμενης επιχείρησης, με πρόγραμμα και 
ωράριο που θα συμφωνηθεί. Στους εγγε-
γραμμένους θα διανεμηθούν δωρεάν εκ-
παιδευτικές σημειώσεις και πρόσθετο υλι-
κό όπου εμπεριέχονται οι παρουσιάσεις των 
εκπαιδευτών οι οποίοι θα αναλύσουν διε-
ξοδικά την εξεταστέα ύλη και τεστ προσο-
μοίωσης των εξετάσεων με τα νέα δεδομέ-
να. Η υλικοτεχνική υποδομή, τα εποπτικά 
μέσα και οι έμπειροι εκπαιδευτές σε συνδυ-
ασμό με το ενδιαφέρον της Διοίκησης για ε-
μπεριστατωμένη κατάρτιση και διαρκή επι-
μόρφωση όσων ασχολούνται με την Ιδιω-
τική Ασφάλιση δημιουργούν άριστες προϋ-
ποθέσεις επιτυχίας στις εξετάσεις, που ορ-
γανώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, 
εφόσον βέβαια επιδείξουν αντίστοιχη προ-
σπάθεια και οι υποψήφιοι. Κάθε ενδιαφε-
ρόμενος για πετυχημένη καριέρα στον χώ-
ρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, μπορεί να λά-
βει πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή 
στον επόμενο κύκλο σπουδών από τον υ-
πεύθυνο κ. Νικόλαο Φίστα.

Η πελατοκεντρική προσέγγιση αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλο-
σοφίας της MetLife Alico, έχοντας ως στόχο να προσφέρει στους 
ασφαλισμένους της εταιρείας μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτη-

σης από την πρώτη στιγμή μέχρι και τη λήξη του ασφαλιστηρίου τους. 
Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και ανταποκρινόμενη στα νέα δεδομένα που 
προκύπτουν μετά την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου, η MetLife 
Alico έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή την νέα πολιτική διαχείρισης παρα-
πόνων. 

Η πολιτική αυτή αποτελεί εξέλιξη της αντίστοιχης που η εταιρεία ε-
φάρμοζε μέχρι σήμερα, ενσωματώνοντας παράλληλα τις νέες ρυθμί-
σεις της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραπόνων δίνει τη δυνατό-
τητα σε κάθε ασφαλισμένο της εταιρείας να υποβάλλει σχετική αιτίαση 
ή παράπονο με τον τρόπο που τον εξυπηρετεί καλύτερα, μέσα από μια 
σειρά επιλογών που περιλαμβάνουν την τηλεφωνική επικοινωνία στο 
τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, την αποστολή μηνύματος ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου (μέσω της ιστοσελίδας www.metlifealico.gr και 
ειδικότερα μέσω του συνδέσμου «Επικοινωνήστε μαζί μας»), την ειδι-
κή φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται διαθέσιμη σε όλα τα μέλη της η-
λεκτρονικής υπηρεσίας e-services για τους ασφαλισμένους της εται-
ρείας, την αποστολή Fax, την επικοινωνία μέσω των Γραφείων Πωλή-

σεων της Εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, καθώς και την επιστολή που θα 
αποσταλεί ταχυδρομικά στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας. 

Όπως υπογραμμίζεται, αποτελεί δέσμευση της MetLife Alico ότι ε-
ντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος ή του 
παραπόνου η εταιρεία θα ανταποκρίνεται, με σχετική ενημέρωση προς 
τον αποστολέα, ότι παρέλαβε την αναφορά του και θα φροντίσει για την 
άμεση απάντηση στο ζήτημά του. Παράλληλα, εφ’ όσον ζητηθεί, θα του 
χορηγεί περιγραφή της διαδικασίας που θα ακολουθήσει η εταιρεία για 
την επίλυση του θέματός του, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
προσώπου που θα το χειριστεί. 

Το χρονικό διάστημα αποστολής της τελικής απάντησης της εταιρί-
ας δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη του αι-
τήματος. H πολιτική έχει αναρτηθεί σε ειδικό εμφανές σημείο της ιστο-
σελίδας της MetLife Alico, ενώ θα περιλαμβάνεται επίσης και στο υλι-
κό που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος με την αίτηση ασφάλισης ή σε κά-
θε άλλη επαφή του με την Εταιρεία. Αναφερόμενος στο θέμα αυτό, ο δι-
ευθυντής επικοινωνίας της MetLife Alico κ. Μ. Φουσκαρής αναφέρει 
μεταξύ άλλων ότι ‘η τήρηση οργανωμένης και αποτελεσματικής Πολι-
τικής Διαχείρισης Παραπόνων, εκτός από επιταγή της Eποπτικής 
Aρχής, αποτελεί στρατηγική επιλογή της MetLife Alico, αφού είμαστε 
απόλυτα πεπεισμένοι ότι αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο διαφορο-

ποίησης και συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας στην αγορά. 
Παράλληλα, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αναγνώρισης 

και παρακολούθησης θεμάτων που μπορεί να προκύπτουν σχετικά με 
την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας και τα οποία ενδέχεται να α-
παιτούν παρεμβάσεις, στα πλαίσια της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 
που ακολουθεί η MetLife Alico, αναφέρει ο κ. Φουσκαρής.

MetLife Alico 

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραπόνων  

Στο πλαίσιο εν τω μεταξύ των ενεργειών που υλο-
ποιεί φέτος η MetLife Alico μέσα από το πρόγραμ-

μα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η εταιρεία πραγ-
ματοποίησε στα τέλη Απριλίου ειδική εκδήλωση για 
τα παιδιά στα Παιδικά Χωριά SOS στη Βάρη. Στην εκ-
δήλωση συμμετείχαν ο κ. Μ. Χατζηδημητρίου, επικε-
φαλής της Περιφέρειας Νότιας και Ανατολικής Ευ-
ρώπης της MetLife, ο κ. Δ. Μαζαράκης, αντιπρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της MetLife Alico στην Ελ-
λάδα καθώς και μέλη της ομάδας εθελοντών της ε-
ταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο κ. Δ. Μαζαρά-

κης παρέδωσε επιταγή € 20.000 στον αντιπρόεδρο 
των Παιδικών Χωριών SOS, κ. Δ. Βάττη, ενώ τα  παι-
διά είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ομαδικές 
δραστηριότητες που είχε οργανώσει η MetLife Alico, 
αλλά και να κατασκευάσουν χειροτεχνίες και να ζω-
γραφίσουν, μέσα σε μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα.

Με κινητήριο μοχλό τη φιλοσοφία της κοινωνικής 
υπευθυνότητας, η   εταιρεία μας σε παγκόσμιο επίπε-
δο καταθέτει συχνά το «πλεόνασμα ψυχής» όλων 
των ανθρώπων της σε φορείς, οργανισμούς και ιδρύ-
ματα που στηρίζουν το κοινωνικό σύνολο’ τόνισε με-
ταξύ άλλων στον  χαιρετισμό του ο κ. Δ. Μαζαράκης. O κ. Δ. Μαζαράκης παρέδωσε επιταγή € 20.000 στον κ. Δ. Βάττη

Την Ατλαντική Ένωση επι-
σκέφθηκαν στο διήμερο 7 
και 8 Μαΐου 2013 στελέχη 

της Baloise Group (μέτοχο της 
εταιρίας) με επικεφαλής τον κ. 
Peter Zutter, υπεύθυνο διε-
θνών δραστηριοτήτων του ομί-
λου της Baloise. 

Στην αποστολή συμμετείχαν 
επίσης οι κ.κ. Otman Bodner 
CEO της Baloise Αυστρίας και 
Romain Braas CEO της Baloise 
Λουξεμβούργου. Στόχος της ε-
πίσκεψης ήταν η ενημέρωση 
των μεθόδων που χρησιμοποιεί 
η διοίκηση της Ατλαντικής Έ-
νωσης που την αναδεικνύουν 
κερδοφόρα εταιρία του Ομίλου 
Baloise. Στο www.nextdeal.gr, 
με ημερομηνία 31.12.2013 
γράψαμε ότι η Ατλαντική Ένω-
ση ξεκινούσε το 2013 βελτιω-
μένη σε όλους τους δείκτες 
(κερδοφορία, ίδια κεφάλαια, ε-
πενδύσεις κλπ) την τελευταία 
15ετία. Αυτό ήταν που ήρθαν να 

δουν οι επιφανείς ξένοι συμμέ-
τοχοί της για να το μεταφέρουν 
στις πατρίδες τους. Το πώς ερ-
γάσθηκαν και με ποιες οδηγίες 
της ηγεσίας κ . Ιωάννη Λαπατά. 

Είναι πολύ σημαντική στιγμή 
και για την Ατλαντική Ένωση 
αλλά και για την Ελληνική Α-
σφαλιστική Αγορά που μέσα 

στους κόλπους της έχει παρά-
δειγμα προς μίμηση για μεγά-
λες χώρες και αγορές από μια 
Ελλάδα που ασφυκτιά στην οι-
κονομική κρίση. «Είναι τιμή για 
την Ατλαντική Ένωση η επί-
σκεψη των ανθρώπων του με-
γάλου μετόχου μας και ευθύνη 
να συνεχίσουμε πιο δυνατοί» 

δήλωσε ο κ. Ι. Λαπατάς, Διευ-
θύνων Σύμβουλος. Το www.
nextdeal.gr επισημαίνει το γε-
γονός συγχαίροντας όλο το αν-
θρώπινο δυναμικό της φιλο-
πρόοδης Ατλαντικής Ένωσης  
τονίζοντας παράλληλα ότι τέ-
τοιες επιτυχίες είναι έργο πο-
λύχρονης προσπάθειας πολ-

λών ανθρώπων με καλή ηγε-
σία. Η επιβράβευση του αν-
θρώπινου δυναμικού, ανθρώ-
πων του διοικητικού τομέα αλ-
λά και των πωλήσεων είναι 
καθημερινή με την εξασφάλιση 
εργασίας σε καιρούς ανεργίας, 
όμως επιβάλλεται και το χει-
ροκρότημα στους πρωταγωνι-
στές που έχουν ανάγκη να α-
κουστεί ότι το «έργο» τους εί-
ναι άξιο συγχαρητηρίων και α-
ξίζει να επαναλαμβάνεται κάθε 
μέρα με την ίδια αγάπη και α-
πόδοση. Κάπως έτσι διατηρεί-
ται η ελπίδα και αισιοδοξία για 
ένα καλύτερο αύριο. Η ανταλ-
λαγή επισκέψεων μεταξύ στε-
λεχών του ομίλου Baloise και 
της Ατλαντικής Ένωσης θα συ-
νεχιστούν στο μέλλον με στόχο 
την περαιτέρω σύσφιξη των 
σχέσεων μεταξύ των δυο εται-
ριών.                  Ε.Σ.

Αναδημοσίευση από το nextdeal.

gr (10 Μαΐου 2013)

Διεθνής επιβράβευση της Ατλαντικής Ένωσης 

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη 

H MetLife Alico στηρίζει ενεργά τα Παιδικά Χωριά SOS

Ο Δαίμων του τυπογραφείου ….

Σε τροχιά ανάπτυξης
Με κεντρικό μήνυμα , «Με αίσθημα ευθύνης προχωράμε με σιγουριά στο δρόμο 

της ανάπτυξης» πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση απονομής βραβείων της 
MetLife Alico,όπου παραβρέθηκαν ο κ. Μ. Χατζηδημητρίου, επικεφαλής της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης της MetLife και ο κ. Δ. Μαζαράκης, αντιπρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της MetLife Alico οι οποίοι μαζί με τον Agency 
Director κ. Γ. Ζερβουδάκη υποδέχθηκαν  στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας από 
ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό ήταν το κείμενο που συνόδευσε τις φωτογραφίες των 
στελεχών της εταιρίας στο  τεύχος 293 Nextdeal, αλλά ο δαίμων του τυπογραφείου 
το «μπέρδεψε» με άλλο κείμενο. Επανορθώνουμε και ζητάμε συγνώμη από τη  
MetLife Alico 



Του Χρήστου Κίτσιου 

Με τον αέρα της ισχυρής καθαρής θέσης που της ε-
ξασφαλίζει το «χρυσό», όπως αποδείχθηκε, deal 
της Εμπορικής, ξεκίνησε η Alpha τη διαδικασία 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ως και 4,57 δις ευρώ με 
έκδοση 10.388.636.364 νέων μετοχών, σε τιμή διάθε-
σης μετοχής € 0,44.

Το δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΜΚ αποκόπηκε τη 
Δευτέρα 13 Μαΐου ενώ η περίοδος άσκησης του δικαι-
ώματος προτίμησης ορίζεται από 17/5/2013 έως και 
31/5/2013 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαι-
ώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 17/5/2013 έως και 
27/5/2013.  

Η Alpha έχει ήδη καλύψει το 10%, ήτοι 457,1 εκατ. 
ευρώ, της αύξησης κεφαλαίου καθώς υπέγραψε σύμ-
βαση εγγύησης κάλυψης με κοινοπραξία ξένων τραπε-
ζών επικεφαλής των οποίων είναι η J P Morgan και η 
Citigroup. Επόμενος στόχος είναι η κάλυψη και της ιδι-
ωτικής τοποθέτησης ύψους 92,9 εκατ. ευρώ από μεγά-
λα ιδιωτικά εγχώρια χαρτοφυλάκια και ξένους θεσμι-
κούς επενδυτές, ώστε το σύνολο των κεφαλαίων που 
θα βάλουν οι ιδιώτες να ανέλθει στα 550 εκατ. ευρώ, 
που αντιστοιχεί στο 12% της συνολικής ΑΜΚ. 

Αν η Alpha συγκεντρώσει 550 εκατ. ευρώ το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει τα 4,02 
δις ευρώ, ήτοι το 88% της αύξησης κεφαλαίου και θα α-
ναδειχθεί στο μεγαλύτερο μέτοχο της τράπεζας, με πε-
ριορισμένα όμως δικαιώματα ψήφου και χωρίς να α-
σκεί διοίκηση, καθώς οι μετοχές του θα είναι δεσμευμέ-
νες για να εξαγορασθούν από τους ιδιώτες επενδυτές 
που κατέχουν warrants, εντός διαστήματος 4,5 ετών. 

Η Alpha κατάφερε να βρει με σχετική ευκολία δε-
σμεύσεις για το 10% της αύξησης κεφαλαίου χάρη στην 
καθαρή ενσώματη θέση, τις υψηλές προβλέψεις και τις 
αξιόλογες συνέργειες που της χάρισε το deal της εξαγο-
ράς της Εμπορικής Τράπεζας. 

Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο της αύ-
ξησης, η εξαγορά της Εμπορικής προσθέτει στην Alpha 
κεφαλαιακό όφελος 2,6 δις ευρώ, το οποίο ενεγράφη 
ήδη στα αποτελέσματα α΄ τριμήνου, συνέργειες της τά-
ξης των 265 εκατ. ευρώ ετησίως, μετά το 2015, καθώς 
και υψηλές προβλέψεις που αντιστοιχούν στο 25% του 
δανειακού χαρτοφυλακίου της Εμπορικής. 

Μετά την εξαγορά της Εμπορικής, ο όμιλος Alpha έ-
χει θετική pro forma ενσώματη καθαρή θέση (μετά την 
αφαίρεση της υπεραξίας των άυλων στοιχείων και της 
αξίας των προνομιούχων μετοχών) ύψους 2,1 δισ. ευ-
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Εθνική Τράπεζα

Νύχτα Μουσείων 
Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της  διεθνούς  

ημέρας  Μουσείων 2013, διοργανώνουν το  Ι-
στορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, το Κέ-
ντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδημίας Αθηνών και το θεραπευτικό πρό-
γραμμα ΚΕΘΕΑ Στροφή, σε συνεργασία με 10 
καλλιτέχνες. Το θέμα που επιλέχθηκε φέτος α-
πό το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων είναι 
«Μουσείο (Μνήμη + Δημιουργικότητα) = Κοι-
νωνική αλλαγή». Τα σύγχρονα αρχεία-
μουσεία αποτελούν χώρους πολιτισμού. Πα-
ράλληλα με τον παραδοσιακό τους ρόλο (χώ-
ροι διαφύλαξης της μνήμης και, κατ’ επέκταση, 
δημόσιοι χώροι ιστορίας και πολύπλευρης ερ-
μηνείας της παρελθούσας εμπειρίας) σήμερα 
συνιστούν χώρους δημιουργίας και κοινωνι-
κής συνεύρεσης, σε διάλογο με την κοινωνία. 
Με αφορμή το θέμα του φετινού εορτασμού 
της Νύχτας Μουσείων το Ιστορικό Αρχείο της 
Εθνικής Τράπεζας συνεργάζεται με πολιτιστι-
κούς και κοινωνικούς φορείς (Κέντρο Λαο-
γραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ΚΕΘΕΑ Στρο-
φή) και καλλιτέχνες, δίνοντας χώρο τόσο στην 
καλλιτεχνική έμπνευση όσο και στον κοινωνι-
κό προβληματισμό. Με άξονα αυτό το πλαίσιο 
προγραμματίζονται εκδηλώσεις για μικρούς 
και μεγάλους για μία νύχτα (Σάββατο 18 Μαΐ-
ου, από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα), 
που περιλαμβάνουν εικαστικές εγκαταστά-
σεις, εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, 
προβολές βίντεο, ξεναγήσεις, έκθεση αρχεια-
κού υλικού αντλημένου από το Ιστορικό Αρχείο 
και σχετικού με το φετινό θέμα, καλλιτεχνικά 
εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους.

P E ¶ O P T A Z

AIG 

Hλεκτρονική εκπαίδευση  
του δικτύου συνεργατών   
με e-learning

Σελ. 9

Interamerican 

Άμεση Ιατρική Βοήθεια  
και στη Νάξο μετά  
την Τήνο και τη Σίφνο 

Σελ. 9

SAS Ελλάδας   
Στην κορυφή της λίστας 
των εταιρειών με τα 
καλύτερα εργασιακά 
περιβάλλοντα             Σελ. 9

Το νέο πρόγραμμα συσσώρευσης κεφαλαίου υψηλής αξίας και ανταποδοτι-
κότητας My Global Allianz που δίνει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με την 
εμπειρία και την τεχνογνωσία της Pimco, παρουσίασε η Allianz Ελλάδος, ε-

πιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που δίνει στους τομείς της σύνταξης και 
της αποταμίευσης. Το My Global Allianz είναι ασφαλιστικό πρόγραμμα τύπου 
Unit-linked, που στοχεύει μακροπρόθεσμα στη συσσώρευση κεφαλαίου για την 
κάλυψη μελλοντικών οικονομικών αναγκών και τη διασφάλιση του μελλοντι-
κού επιπέδου ζωής. Το νέο πρόγραμμα εξασφαλίζει πρόσβαση σε επενδύσεις 
στην παγκόσμια αγορά, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Pimco. Η Pimco, 
εταιρία του Ομίλου Allianz με ιστορία 40 ετών, θεωρείται παγκόσμιος ηγέτης 
στη διαχείριση κεφαλαίων. Σήμερα* διαχειρίζεται κεφάλαια που ξεπερνούν τα 2 
τρισ. δολάρια, απασχολεί περισσότερους από 2.000 εξειδικευμένους επαγγελ-
ματίες, έχει παρουσία σε 12 μητροπόλεις των κεφαλαιαγορών, ενώ μεταξύ των 
αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται είναι και το Pimco Total Return Bond 
Fund, το μεγαλύτερο ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο του κόσμου. ‘Στην  Allianz 

επιλέγουμε, σε μία εποχή δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις, να επενδύσουμε στη 
δημιουργία νέων, σύγχρονων λύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πε-
λάτες μας’, αναφέρει  μεταξύ άλλων ο  κ. Άγγελος Πολίτης, γενικός διευθυντής 
πωλήσεων & Market Management της Allianz Ελλάδος.

Πλεονεκτήματα My Global Allianz

Έξι επενδυτικές στρατηγικές
Το ασφαλιστικό πρόγραμμα τύπου Unit-linked My Global Allianz προσφέρει 

τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε έξι επενδυτικές στρατηγικές που επενδύ-
ουν σε αμοιβαία κεφάλαια της Pimco Europe Ltd. 
• My Global Allianz – Absolute Return • My Global Allianz – Total Return
• My Global Allianz – Global Fixed Income • My Global Allianz – Global Credit
• My Global Allianz – Asset Allocation • My Global Allianz – Equities

My Global Allianz: Η νέα σύγχρονη λύση συσσώρευσης κεφαλαίου

Συνέχεια στη σελ. 8

Συνέχεια στη σελ. 9

Ποιοι επιχειρηματίες που μπαίνουν  στην αύξηση μετοχικού 

Το «χρυσό» deal της 
Εμπορικής και η ΑΜΚ

► Πώς η εξαγορά της Εμπορικής αλλάζει τα μεγέθη.  Το κεφαλαιακό 
κέρδος 2,6 δις ευρώ,  η καθαρή ενσώματη θέση, οι υψηλές προβλέψεις 
και οι συνέργειες. 
► Ως τις αρχές του 2014 η πλήρης ενοποίηση.  Η νέα στρατηγική της Alpha.  
► Προσμετράται στο κοινό κεφάλαιο το ΜΟΔ 150 εκατ. ευρώ 
που κάλυψε η  Credit Agricole.
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Επίσης, λόγω του ε-
λάχιστου ύψους των άυλων ασώματων στοιχείων 
καθαρής θέσης και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, 
η αναμενόμενη επίπτωση της εφαρμογής των όρων 
της Βασιλείας ΙΙΙ (Basel III) στους κεφαλαιακούς δεί-
κτες του Ομίλου αναμένεται περιορισμένη.

Συνέργειες ύψους 265 εκατ. ευρώ 
Επιπρόσθετα ο όμιλος υφίσταται σημαντικές δυ-

νατότητες συνεργειών κόστους και εσόδων. Σύμ-
φωνα με νεότερες εκτιμήσεις της διοίκησης του ο-
μίλου, το ποσό των εκτιμώμενων συνεργειών έως 
το 2015 έχει αυξηθεί από 200 εκατ. σε 265 εκατ. ευ-
ρώ, σε επίπεδο κερδών προ φόρων, καθότι η ολο-
κλήρωση προχωρά γρήγορα και με επιτυχία. Από το 
2015 και έπειτα οι συνέργειες ετησίως θα ανέρχο-
νται σε 265 εκατ. ευρώ. 

Οι συνέργειες κόστους εκτιμάται ότι θα ανέλθουν 
έως το ποσό των 180 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 
περίπου το 80% αναμένεται να προκύψει από συνέρ-
γειες εκτός δικτύου υποκαταστημάτων και το υπό-
λοιπο από την ορθολογική αναδιοργάνωση του δι-
κτύου υποκαταστημάτων.

Οι συνέργειες που θα προκύψουν από τη χρημα-
τοδότηση και τα έσοδα, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 
περίπου 35 εκατ. και 50 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και 
προέρχονται κυρίως από την εναρμόνιση των πολι-
τικών τιμολόγησης και τη δυνατότητα αξιοποίησης 
σταυροειδών πωλήσεων και συμπληρωματικών 
πωλήσεων. 

Τα έξοδα ενσωμάτωσης εκτιμάται ότι θα ανέλ-
θουν σε 120 εκατ. ευρώ, όπου το 60% περίπου αφο-
ρά σε εξορθολογισμό πλάνου εξόδων, το 30% περί-
που αφορά στη μηχανογραφική εναρμόνιση και το 
10% περίπου στην αναδιοργάνωση του δικτύου και 
τα έξοδα επανατοποθέτησης του καινούριου σχήμα-
τος στην αγορά το 2013 και 2014. 

Προβλέψεις 5 δις ευρώ! 
Τέλος η εξαγορά της Εμπορικής ενισχύει την 

Alpha με σημαντικό δανειακό χαρτοφυλάκιο, συνο-
δευμένο από υψηλότατες  προβλέψεις ύψους περί-
που 5 δισ. ευρώ, οι οποίες καλύπτουν κατά 25% το 
συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο και κατά 61% τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs.) του χαρτοφυλα-
κίου της Εμπορικής.  

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς καταθέσεις, 
μετά την απόκτηση της Εμπορικής, διαμορφώνεται 
στο 117%, ενώ η Εμπορική διαθέτει και περιορισμέ-
νη ενίσχυση από το Ευρωσύστημα ύψους μόλις 1,2 
δισ. ευρώ. Την 31η Μαρτίου 2013, η χρηματοδότη-
ση της Alpha Bank από το Ευρωσύστημα ανήλθε σε 
19,9 δις ευρώ.

Η προίκα της Εμπορικής καθιστά φθηνή 
συγκριτικά την Alpha 

Η καθαρή ενσώματη θέση 2,1 δις ευρώ, οι συνέρ-
γειες οι οποίες στην 5ετία θα αποδώσουν σωρευτι-
κά 1 δις ευρώ ( 265 εκατ. ευρώ ετησίως μετά το 
2015 και 265 εκατ. ευρώ για τις χρήσεις 2013 και 
2014) και οι σημαντικές προβλέψεις που υπό προϋ-
ποθέσεις μπορούν να καταστούν αποτελεσματικό α-
νάχωμα αντιμετώπισης νέων μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, καθιστούν την Alpha την πιο φθηνή και ε-

πομένως θελκτική από τις τράπεζες που ανακεφα-
λαιοποιούνται. 

Και αυτό γιατί ο επενδυτής όχι μόνο δεν καλείται 
να βάλει λεφτά για παλαιές ζημιές, αλλά ξεκινά με 
μια καθαρή ενσώματη θέση 2,1 δις ευρώ και μπορεί 
να ελπίζει ότι οι συνέργειες και προβλέψεις θα απο-
δειχθούν αρκετές για να καλύψουν τη ζημιά από τις 
επισφάλειες. 

Σε αυτό το καλό σενάριο ο επενδυτής, πρακτικά, 
αγοράζει την Alpha με εκτιμώμενη τιμή προς λογι-
στική αξία (price to book value) της τάξης του 1 για 
το 2015 όταν και λήγει η τριετία όπου το ΤΧΣ μπορεί 
να κάνει χρήση του δικαιώματός του να απευθυνθεί 
στους κατόχους warrants για την πώληση των μετο-
χών του.

Το χρονοδιάγραμμα της ενοποίησης με 
Εμπορική 

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο ενημερωτικό 
δελτίο της αύξησης, η Alpha έχει προετοιμάσει λε-
πτομερές σχέδιο ενσωμάτωσης της Εμπορικής, το 
οποίο εξελίσσεται, όπως αναφέρεται, ικανοποιητι-
κά. 

Με βάση τον παραπάνω προγραμματισμό η νομι-
κή συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά 
το δεύτερο τρίμηνο του 2013, η πλήρης εταιρική εν-
σωμάτωση και η μηχανογραφική ενοποίηση μέσα 
στο δεύτερο εξάμηνο του 2013 και η πλήρης λει-
τουργική ενοποίηση μέχρι τις αρχές του 2014.

Προσμετράται το ΜΟΔ στο κοινό κεφάλαιο 
Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο της 

αύξησης κεφαλαίου ως 4,57 δις ευρώ, στο κοινό 
κεφάλαιο (Core Tier I) της Alpha Bank θα προσμε-
τρηθεί το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ύψους 
150 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει αγοράσει η Credit 
Agricole στο πλαίσιο της συμφωνίας ανακεφαλαιο-
ποίησης και εν συνεχεία πώλησης της Εμπορικής 
Τράπεζας. 

Το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση αναφέρει 
ότι οι μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας 
150 εκατ. ευρώ, που εξέδωσε η Alpha και αγόρασε 
η Credit Agricole «είναι μειωμένης εξασφάλισης 
και κατατάσσονται στην ίδια τάξη με τις κοινές μετο-

χές της τράπεζας». 
Διευκρινίζεται μάλιστα ότι έως την μετατροπή ή 

την εξαγορά τους, το ποσό του κεφαλαίου των Με-
τατρέψιμων Ομολογιών δύναται να χρησιμοποιείται 
από την Alpha Bank για την απορρόφηση ζημιών, 
που προκύπτουν από την λειτουργία της, «παράλλη-
λα και στην ίδια αναλογία με τα ποσά που αντλούνται 
από την έκδοση κοινών μετοχών ή άλλων τίτλων, οι 
οποίοι κατατάσσονται στα βασικά ίδια κεφάλαια της 
τράπεζας και έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά απορ-
ρόφησης ζημιών».

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή, η οποία  επήλθε 
τους τελευταίους μήνες καθώς η αρχική συμφωνία 
μεταξύ Alpha Bank και Credit Agricole προέβλεπε 
ότι το ΜΟΔ θα προσμετρούνταν στον δείκτη EBA 
Core Tier I όχι, όμως, στο Core Tier I.  

Η στρατηγική για τα επόμενα χρόνια 
Τα αποτελέσματα του 2012 επηρεάστηκαν, όπως 

αναφέρει το ενημερωτικό, από πολλαπλές αντιξοό-
τητες. Ενώ η ανατιμολόγηση δανείων επέτρεψε 
στην Alpha να αυξήσει τα έσοδα από τόκους δανεί-
ων, η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης και ο α-

νταγωνισμός για την προσέλκυση καταθέσεων, ιδι-
αίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, οδήγησε 
σε μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους. 

Μερικές από αυτές τις τάσεις έχουν αρχίσει να α-
ντιστρέφονται για το 2013, σύμφωνα με την Alpha, 
λόγω της συγκέντρωσης στον τραπεζικό κλάδο της 
εξομάλυνσης της κατάστασης στον τραπεζικό τομέα, 
καθώς η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τρα-
πεζών έχει εισέλθει στην τελική φάση της βελτίω-
σης της δυνατότητας των τραπεζών να χρησιμοποι-
ούν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση 
στην ΕΚΤ. 

Στόχος της Alpha είναι να αξιοποιήσει τις ενθαρ-
ρυντικές αυτές ενδείξεις και να ενισχύσει τα έσοδά 
της το συντομότερο δυνατόν, μέσω της λήψης πε-
ραιτέρω

μέτρων που αφορούν στο μίγμα της χρηματοδό-
τησης και στην ανατιμολόγηση προϊόντων μέσω της 
αναπροσαρμογής επιτοκίου.

Εκτός από τη βελτίωση των εσόδων, ο Όμιλος έ-

χει ως στόχο τη διατήρηση της κεφαλαιακής του βά-
σης, μέσω του ελέγχου των λειτουργικών εξόδων, 
της δημιουργίας συνεργειών, της ελαχιστοποίησης 
πιστωτικών ζημιών, της

ενεργής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλα-
κίου και της διαδικασίας απομόχλευσης, μέσω της 
μείωσης των στοιχείων ενεργητικού υψηλότερου 
κινδύνου.

Η στρατηγική της Alpha για τη νέα εποχή, μετά την 
κρίση χρέους και την οικονομική κρίση, συνοψίζε-
ται, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, στα εξής:

• Πλήρης ενσωμάτωση της Εμπορικής Τράπεζας
• Διαχείριση του ελέγχου κόστους σε όλο τον ό-

μιλο και υλοποίηση σημαντικών συνεργειών με την 
Εμπορική Τράπεζα

• Διαχείριση της έκθεσης σε μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια και ελαχιστοποίηση των απωλειών από χο-
ρηγήσεις

• Ενίσχυση των προ προβλέψεων εσόδων και δι-
ατήρηση κεφαλαιακής βάσης 

• Συνέχιση εξορθολογισμού των δραστηριοτή-
των στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, ενίσχυση της αυ-
τοχρηματοδότησης και περαιτέρω ενίσχυση της 
κερδοφορίας.

Πάγια τακτική της Alpha αποτελεί η μέριμνα για 
την απόκτηση υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεων α-
πό τους πελάτες της, μειώνοντας κατά συνέπεια την 
ανάγκη διενέργειας προβλέψεων. Η Εμπορική Τρά-
πεζα, από την άλλη πλευρά, επικεντρώθηκε ιστορι-
κά περισσότερο στη διενέργεια υψηλότερων προ-
βλέψεων και λιγότερο στο ύψος των εξασφαλίσε-
ων.

Η Alpha έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή των δι-
κών της υφιστάμενων διαδικασιών στην Εμπορική 
Τράπεζα, εξέλιξη, που σε συνάρτηση με την πορεία 
της οικονομίας, ενδέχεται να οδηγήσει και σε ανά-
κτηση προβλέψεων, σύμφωνα με αναλυτές. 

Ηπιότερη ύφεση φέτος 
Το ενημερωτικό δελτίο της Alpha αναφέρει την 

εκτίμηση  ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα 
είναι ηπιότερη φέτος και θα ξεκινήσει η σταδιακή α-
νάκαμψη από το δεύτερο εξάμηνο του έτους με επι-
στροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 
2014. 

Σημειώνει δε ότι οι πρώτες ενδείξεις επανεκκί-
νησης της οικονομίας αναμένεται να διαφανούν ε-
ντός του έτους και να ισχυροποιούνται προοδευτικά 
καθώς θα αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες αναπτυ-
ξιακού χαρακτήρα και θα προχωρεί το πρόγραμμα α-
ποκρατικοποιήσεων. 

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου 
ο Όμιλος έχει παρουσία, προβλέπεται ανάκαμψη για 
το 2013, η οποία θα συνεπάγεται ενίσχυση των χρη-
ματοπιστωτικών εργασιών. 

Εξαίρεση αποτελεί η Κύπρος, η οικονομία της ο-
ποίας αναμένεται να βρεθεί για δεύτερο έτος σε ύ-
φεση και στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα χρη-
ματοδοτικής στηρίξεως από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο. 

Οι συνέπειες από την εφαρμογή του εν λόγω προ-
γράμματος στην Κυπριακή οικονομία και το χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου, καθώς και το μέ-
γεθος της ύφεσης που αυτό θα επιφέρει, δεν μπο-
ρούν επί του παρόντος να προβλεφθούν. 

Οι επιχειρηματίες που μπαίνουν  στην ΑΜΚ 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν ήδη δεσμεύσει 
κεφάλαια αθροιστικού ύψους 40 εκατ. ευρώ, για την ιδιωτική τοποθέτηση που θα διενεργήσει η 
Alpha Bank, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει ως 92,9 εκατ. ευρώ. 

Πρόκειται για εκπροσώπους παραδοσιακών επιχειρηματικών οικογενειών με δραστηριότη-
τες στη βιομηχανία. Ο καθένας από τους τέσσερις έχει δεσμεύσει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ. Η 
δέσμευση των κεφαλαίων έγινε σε ειδικό λογαριασμό και αυτό σημαίνει ότι αν η Alpha καλύψει 
την ιδιωτική τοποθέτηση ως 1 φορά, τότε το σύνολο των κεφαλαίων που έβαλαν οι τέσσερις ε-
πιχειρηματίες θα μετατραπεί σε μετοχές. Αν υπάρξει υπερκάλυψη του private placement τότε θα 
μειωθεί αναλογικά και η συμμετοχή τους. Τα κεφάλαια έχουν δεσμευθεί εντόκως. 

Μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στην αύξηση εκδηλώνεται εσχάτως και από long only 
funds τα οποία έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Εφόσον τελικώς 
συμμετάσχουν στην ΑΜΚ της Alpha, αυτό θα αποτελέσει το πρώτο έμπρακτο μήνυμα εμπιστοσύ-
νης από ξένους μακροχρόνιου ορίζοντα επενδυτές, στις προοπτικές ανάκαμψης της χώρας και 
βεβαίως στο στοίχημα της Alpha Bank.

Ποιοι επιχειρηματίες που μπαίνουν  στην αύξηση μετοχικού 

Το «χρυσό» deal της Εμπορικής και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Συνέχεια από τη σελ. 7
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ 9
Οι συγκεκριμένες στρατηγι-

κές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 
την ανάγκη συσσώρευσης κε-
φαλαίου για την κάλυψη μελλο-
ντικών οικονομικών αναγκών 
και καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευ-
ρύ φάσμα μακροπρόθεσμων ε-
πενδυτικών επιλογών. Με την 
έναρξη του προγράμματος, ο πε-
λάτης επιλέγει την επενδυτική 
στρατηγική που ταιριάζει στο ε-
πενδυτικό του προφίλ, ενώ δί-
νεται η ευελιξία αλλαγής επεν-
δυτικής στρατηγικής μία φορά 
κάθε χρόνο. 

Επένδυση στις διεθνείς 
αγορές

Το My Global Allianz δίνει 
πρόσβαση σε ένα καλά διαφο-
ροποιημένο χαρτοφυλάκιο που 
επενδύει στις διεθνείς αγορές 
μέσω επιλεγμένων αμοιβαίων 
κεφαλαίων της Pimco Europe 
Ltd., προσφέροντας σταθερότη-
τα στις προοπτικές απόδοσης.

Τεχνογνωσία και εμπειρία 
Pimco

Η Pimco, με ιστορία 40 ετών 
στη διαχείριση κεφαλαίων, α-
ποτελεί εταιρία του Ομίλου 
Allianz από το 2000. Με κεφά-
λαια υπό διαχείριση που ξεπερ-
νούν τα 2 τρισ. δολάρια, περισ-
σότερους από 2.000 εξειδικευ-
μένους επαγγελματίες και πα-
ρουσία σε 12 μητροπόλεις των 
κεφαλαιαγορών σε όλο τον κό-
σμο, αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη 
στη διαχείριση κεφαλαίων.

Υψηλά ποσοστά επένδυσης
Το ποσοστό των ασφαλί-

στρων που επενδύεται είναι ιδι-
αίτερο υψηλό από το πρώτο κιό-
λας έτος, ενώ φτάνει το 100% το 
τέταρτο μόλις έτος, δίνοντας 
στο My Global Allianz υψηλή α-
ξία και ανταποδοτικότητα.

Υψηλή ρευστότητα
Το πρόγραμμα My Global 

Allianz εξασφαλίζει στον πελά-
τη άμεση πρόσβαση στα χρήματά 
του, από τον πρώτο κιόλας μήνα 
έως και τη λήξη του προγράμμα-
τος.

Η νέα σύγχρονη λύση συσσώ-
ρευσης κεφαλαίου της Allianz 
Ελλάδος διατίθεται τόσο με τη 
μορφή προγράμματος περιοδι-
κών καταβολών ασφαλίστρου, 
όσο και εφάπαξ καταβολής. Α-
ναλυτικές πληροφορίες υπάρ-
χουν στο διαδικτυακό τόπο της 
εταιρίας  www.allianz.gr

My Global Allianz
Συνέχεια από τη σελ. 7

Στην κορυφή της λίστας των εταιρειών με τα καλύτερα εργασια-
κά περιβάλλοντα στη χώρα μας, βρίσκεται η  SAS Ελλάδας, κα-

θώς κατετάγη στην 1η θέση στην ετήσια λίστα με τις "Εταιρείες με 
τα Καλύτερα Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Ελλάδα για το 2013" 
της εταιρείας ερευνών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευ-
σης Great Place to Work Institute Hellas, μεταξύ των εταιρειών που 
απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόμενους.

Όπως σημειώνει η εταιρία, η φετινή διάκριση αποτελεί συνέχεια 
της προηγούμενης χρονιάς, όπου η SAS Ελλάδας εισήλθε για πρώ-
τη φορά στη λίστα των εταιρειών με τα καλύτερα εργασιακά περι-
βάλλοντα στην Ελλάδα, κατακτώντας τη 2η θέση.

H νέα διάκριση της SAS Ελλάδας αποτελεί συνέχεια ανάλογων 
διακρίσεων της SAS σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, η εται-
ρεία επί σειρά ετών, κατατάσσεται στις κορυφαίες θέσεις της λίστας 

των εταιρειών με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα, τόσο στις 
ΗΠΑ όπου εδρεύουν τα κεντρικά γραφεία της, όσο και σε πολλές άλ-
λες χώρες στις οποίες διαθέτει παρουσία με τοπικά γραφεία.

Για τη SAS Ελλάδας, η συγκεκριμένη διάκριση αποκτά ακόμα με-
γαλύτερη σπουδαιότητα δεδομένης της έντονης οικονομικής κρίσης 
που αντιμετωπίζει η χώρα μας και καταδεικνύει τη δέσμευση του 
τοπικού γραφείου στη βραβευμένη ανθρωποκεντρική κουλτούρα 
της SAS, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής, δυναμικής 
στρατηγικής προσέλκυσης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμι-
κού, η οποία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ευελιξία και τις αξίες 
της εταιρείας.

Το εργασιακό περιβάλλον στην SAS Ελλάδας προωθεί την ανά-
πτυξη της εσωτερικής επικοινωνίας, τη δίκαιη κατανομή των ευκαι-
ριών, τη φροντίδα των εργαζομένων και την υποστήριξη της επαγ-

γελματικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Αυτό σημαίνει, ότι οι ερ-
γαζόμενοι προσδίδουν την αντίστοιχη αξία στην SAS με αυτή που 
λαμβάνουν, χαρακτηριστικό που τελικά αντικατοπτρίζεται και στις 
άριστες σχέσεις με τους πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας. Πα-
ράλληλα, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται πάντο-
τε στην κορυφή των εξελίξεων στους τομείς τους, κάτι που σε συν-
δυασμό με το γεγονός ότι οι απόψεις και προτάσεις τους ζητούνται 
και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τη Διοίκηση, τους καθιστά υπε-
ρήφανους που αποτελούν μέλη της εταιρείας και τους ωθεί να απο-
δίδουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Και το 2013 συνεχίζουμε την ε-
πένδυσή μας στη βαθιά ικανοποίηση των εργαζομένων μας, που α-
ποτελούν τον κινητήριο μοχλό της επιτυχίας μας, σχολίασε μεταξύ 
άλλων ο κ. Νίκος Πέππας, Γενικός Διευθυντής της SAS Ελλάδας, 
Κύπρου και Βουλγαρίας.

Σημαντική διάκριση για την SAS Ελλάδας 

Interasco : Μοντέλο απευθείας 
πληρωμής ασφαλίστρων 

Σε  ισχύ  έθεσε από την 1η Μαΐου 2013 η Interasco Α.Ε.Γ.Α., το μοντέλο απευθείας 
πληρωμής ασφαλίστρων με δύο νέες καινοτόμες επιλογές. Δηλαδή  Πληρωμή και 
εκτύπωση ασφαλιστηρίου αυτοκινήτων «Πληρώνω – Τυπώνω» και  πληρωμή μέ-

σω εφαρμογής  «Eurobank Live Pay» για όλα τα ασφαλιστήρια.
 Με την πρώτη διαδικασία ο ασφαλισμένος, συμπληρώνοντας την πρόταση ασφάλισης 

στον ασφαλιστή του και  αφού λάβει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση μέσω του κινη-
τού του τηλεφώνου,  θα είναι σε θέση να τυπώνει το ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του αυτο-
κινήτου του ακόμη και από το σπίτι του, ενώ μέσω της εφαρμογής “Eurobank live pay”,  
θα μπορεί  να εξοφλήσει ηλεκτρονικά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του,  με χρέωση πι-
στωτικής ή προπληρωμένης κάρτας οποιασδήποτε Τράπεζας (Visa, Mastercard, 
Maestro, Prepaid Visa),  24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

 Οι παραπάνω διαδικασίες προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες (ταχυπληρωμή, αντικα-
ταβολή, πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού/πιστωτικής κάρτας) και απο-
λαμβάνουν επίσης το πλεονέκτημα της έκπτωσης 7,5% στα καθαρά ασφάλιστρα  των 
Συμβολαίων, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν  τους χρόνους έκδοσης και παράδοσης 
των ασφαλιστηρίων.   

 Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Interasco Α.Ε.Γ.Α., κος Κά-
ρολος Σαϊας,  ανέφερε ότι η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στη χώρα μας και 
κατ’ επέκταση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, απαιτεί τη συνεχή βελτίωση των υπη-
ρεσιών, που ως εταιρείες προσφέρουμε στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, με 
γνώμονα τόσο τη διασφάλιση, όσο και τη διευκόλυνση της κάλυψης των ασφαλιστικών 
τους αναγκών. Η  επιτυχία των πρωτοβουλιών μας, όπως αντικατοπτρίζεται στα παρα-
γωγικά μας αποτελέσματα, μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας πάνω στις 
στρατηγικές μας επιλογές, με σεβασμό προς τους Συνεργάτες των Πωλήσεων και τους 
ασφαλισμένους  μας,  ανέφερε ακόμη ο κ.  Σαϊας. 

AIG

Hλεκτρονική 
εκπαίδευση   
με e-learning

Στην ηλεκτρονική εκπαί-
δευση του δικτύου των συνερ-
γατών της επενδύει η AIG στην 
Ελλάδα, μέσα από την πλατφόρμα η-
λεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) που 
ήδη παρουσίασε. Το πρόγραμμα e-learning όπως 
υπογραμμίζει η εταιρία, συμπληρώνει την επιτυχημένη πορεία των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων της AIG, που μετρούν ήδη δέκα χρόνια. Μέσω του e-
learning, η AIG διαθέτει μία σειρά διαδραστικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο δί-
κτυο των συνεργατών της που αριθμεί πάνω από 1300 ασφαλιστικούς διαμεσολα-
βούντες. Τα σεμινάρια εστιάζουν στα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά των προ-
ϊόντων της AIG, τη διαχείριση απαιτήσεων, αλλά και τις διαδικασίες έκδοσης συμβο-
λαίων. Το πρώτο διαθέσιμο σεμινάριο αφορά στο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινή-
του, ενώ μέσα στο έτος θα ακολουθήσουν επιπλέον σεμινάρια για την ασφάλιση τό-
σο των προσωπικών όσο και των επιχειρηματικών κινδύνων. «Ένας από τους άξονες 
της στρατηγικής μας, είναι να προσφέρουμε στο δίκτυο των συνεργατών μας τα κα-
τάλληλα εργαλεία για να αναπτύξουν το χαρτοφυλάκιό τους», σχολίασε ο κ. Αντώνης 
Παπαδόπουλος, εμπορικός διευθυντής της AIG. «Η επιτυχία που έχουν μέχρι στιγμής 
τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, υπέδειξε πως έπρεπε να επενδύσουμε περαιτέ-
ρω σε αυτήν την πρωτοβουλία, εκμεταλλευόμενοι τη σύγχρονη τεχνολογία. Μέσω 
του e-learning, κάθε συνεργάτης μας, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του, μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση σε μία σειρά εξαιρετικά χρήσιμων εκπαιδευτικών 
και πωλησιακών εργαλείων» υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος.

Μετά την Τήνο και τη Σίφνο, σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ένας μεγάλος επαγγελματι-
κός σύνδεσμος της Νάξου, η Ένωση Αγροτι-

κών Συνεταιρισμών, προχώρησε σε συμφωνία συ-
νεργασίας με την Interamerican για την ασφαλιστική 
κάλυψη 2.500 μελών της, με υπηρεσίες άμεσης ια-
τρικής βοήθειας, με την προοπτική αύξησης των α-
σφαλισμένων.

Το συμβόλαιο προβλέπει την κάλυψη επείγουσας 
αεροδιακομιδής τραυματία ή ασθενούς, καθώς και 
την παροχή ιατρικών συμβουλών. Η ανάγκη αεροδι-
ακομιδής, σχεδόν πάντα κρίσιμη για την υγεία του 
μεταφερόμενου ατόμου, παρουσιάζεται σε αρκετά 
περιστατικά και στη Νάξο, κυρίως κατά τους θερι-
νούς μήνες. «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επωφελή 
για τα μέλη μας συμφωνία, με μια εταιρεία αδιαμφι-
σβήτητου κύρους και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

στον τομέα της ιατρικής βοήθειας, όπως είναι η 
Interamerican»,τόνισε αναφερόμενος στη συμφω-
νία ο Δημήτριος Καπούνης, πρόεδρος της Ένωσης Α-
γροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. «Η εξασφάλιση της 
δυνατότητας άμεσης αεροδιακομιδής σε περίπτωση 
ανάγκης για τα μέλη της Ένωσης, απαντά ουσιαστικά 
στην αγωνία κάθε ανθρώπου που ζει στο νησί μας, ό-
σον αφορά στην έγκαιρη μεταφορά του και αποτελε-
σματική αντιμετώπιση του προβλήματος σε περί-
πτωση σοβαρού ατυχήματος ή ασθένειας», πρόσθε-
σε ο κ. Καπούνης. 

Η ασφάλιση πραγματοποιήθηκε με διαμεσολάβη-
ση του γραφείου πωλήσεων της εταιρείας Δημήτρη 
Φαραντούρη, που εδρεύει στην Αθήνα. Επισημαίνε-
ται ότι η Interamerican, με περισσότερες από 3.000 
αεροδιακομιδές στα 20 και πλέον χρόνια λειτουργί-
ας των υπηρεσιών άμεσης ιατρικής βοήθειας, κατά 

το πρώτο τρίμηνο του 2013 έχει πραγματοποιήσει ή-
δη 25 μεταφορές από αέρος, καθώς και 1.221 μετα-
φορές με ασθενοφόρα του ιδιόκτητου στόλου της. Α-
πό τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάρτιο, οι απολήπτες 
υπηρεσιών άμεσης ιατρικής βοήθειας από την εται-
ρεία έφθασαν τους 8.443. 

Interamerican 

Άμεση Ιατρική Βοήθεια και στη Νάξο 

 Από αριστερά, Δ. Καπούνης, πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Νάξου, Εμμ. Μαργαρίτης, δήμαρχος Νάξου, 

Δ. Φαραντούρης, συντονιστής γραφείου πωλήσεων 
Interamerican,  Μ. Κούτης, διευθυντής πωλήσεων  

και Κ. Λάμπρου, ασφαλιστικός σύμβουλος της εταιρείας. 
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Τα καλύτερα τριμηνιαία αποτε-
λέσματα των τελευταίων τεσ-
σάρων ετών, ανακοίνωσε  

στην Ιταλία ο όμιλος Generali. Ειδι-
κότερα, το λειτουργικό αποτέλεσμα 
αυξήθηκε κατά 8% σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο περυσινό διάστημα 
στα 1,3 δις. ευρώ καθώς εξαιρετική 
ήταν η αύξηση του λειτουργικού α-
ποτελέσματος στις γενικές ασφα-
λίσεις (+26,6%).

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν επί-
σης σε ποσοστό 6,3% στα 603 εκατ. 
ευρώ, ενώ το λειτουργικό αποτέ-
λεσμα στη ζωής, παρέμεινε  σταθερό παρά το δύσκο-

λο οικονομικό περιβάλλον στα 797 
εκατ. Ευρώ (-2,6%).

Η παραγωγή ασφαλίστρων μει-
ώθηκε ελαφρώς (-2,6%) στα 19,1 
δις. ευρώ. Ειδικότερα, η παραγωγή 
ασφαλίστρων στις γενικές  ασφα-
λίσεις αυξήθηκε κατά 1,5% στα 6,9 
δις. ευρώ, ενώ η παραγωγή στη 
ζωής μειώθηκε κατά 4,7% λόγω 
κυρίως των επιπτώσεων που είχαν 
στη συνολική παραγωγή ασφαλί-
στρων,μέτρα που έλαβε το 2012 η 
εταιρεία σχετικά με το χαρτοφυλά-
κιο αποταμιευτικών προϊόντων στη 

Γαλλία. Ο δείκτης Solvency I βρίσκεται στο 145% τον 

Απρίλιο του 2013. Σ’ αυτό το τρίμηνο έχουμε καταγρά-
ψει το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα μας τα τε-
λευταία τέσσερα χρόνια, χάρη στις εξαιρετικές επιδό-
σεις από τις γενικές ασφαλίσεις, δήλωσε ο διευθύ-
νων σύμβουλος της εταιρείας κ. Mario Greco. Τους τε-
λευταίους μήνες έχουμε ήδη κάνει σημαντικά βήματα 
για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, όπως 
η εξαγορά της GPH στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώ-
πη, η διάθεση προς πώληση του 12% της Banca 
Generali και η έναρξη της νέας επιχειρησιακής μονά-
δας (Corporate & Commercial business unit) , η οποία 
θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε περαι-
τέρω στο συγκεκριμένο τομέα.  Είμαστε στα πρώτα 
στάδια του ταξιδιού μας και σε καλό δρόμο για να κα-
τακτήσουμε τους στόχους μας κατέληξε ο κ. Greco.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ10
Generali

Το καλύτερο αποτέλεσμα των τεσσάρων τελευταίων ετών

ΑΧΑ Ασφαλιστική

Μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα

Και στην Ορεστιάδα βρίσκεται 
από τις αρχές  Μαΐου η 
Carglass® με εταιρικό πλέον 

κατάστημα, το οποίο  βρίσκεται στην 
οδό Κωνσταντινουπόλεως 84Α σε 
ένα σημείο εύκολα προσβάσιμο για 
τους κατοίκους της Ορεστιάδας. Ο 
συγκεκριμένος χώρος αποτελούσε 
από πριν  σημείο αναφοράς για την 
πόλη, κάτι το οποίο θα συνεχίσει να 
συμβαίνει και στο εξής με τη «σφρα-
γίδα» της Carglass®. Επισημαίνεται 
ότι η  Carglass® λειτουργεί στην ελ-

ληνική αγορά από τον Απρίλιο του 
2001 και αποτελεί μέλος της πολυ-
εθνικής εταιρείας Belron®, διαθέτει 
δε πανελλαδικά  19 καταστήματα, 
κινητές μονάδες, αλλά και  90 εξου-
σιοδοτημένους συνεργάτες. Όπως 
και στα υπόλοιπα εταιρικά καταστή-
ματα, έτσι και στο κατάστημα της Ο-
ρεστιάδας, οι πελάτες θα μπορούν 
να απολαμβάνουν όλο το εύρος των 
υπηρεσιών της Carglass®, όπως:
• Δωρεάν εξυπηρέτηση μέσω κινη-
τών μονάδων στον χώρο επιλογής 

τους
•  Δωρεάν υπηρεσία αντικατάστα-
σης πλαϊνών κρυστάλλων με Plexi 
glass για έκτακτα περιστατικά
• Πιστοποιημένη επισκευή εμπρό-
σθιων κρυστάλλων
• Πιστοποίηση εργασιών  (ISO 
9001) με Εγγύηση εφ’ όρου ζωής
• 24ωρη Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
πελατών, 7 ημέρες την εβδομάδα   
και   ραντεβού on-line στο www.
carglass.gr, είτε μέσω smartphone 
και εφαρμογής iPhone και Android.

Όπως σημειώνει η εταιρία, το  
νέο εταιρικό κατάστημα στην Ορε-
στιάδα έρχεται στα πλαίσια της συ-
νεχιζόμενης πορείας ανάπτυξης της 
εταιρίας στην ελληνική αγορά. Πα-
ράλληλα, όμως, είναι και μια επι-
πλέον ενίσχυση στην άριστη συνερ-
γασία της με την πλειοψηφία των α-
σφαλιστικών εταιριών και εταιριών 
leasing, αφού οι πελάτες τους και 
συνεπώς, οι πελάτες της Carglass® 
στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστι-
άδας θα έχουν τη δυνατότητα να α-
πολαύσουν όλες τις υπηρεσίες της 
σε έναν ανανεωμένο και πλήρως 
λειτουργικό χώρο.

Εθνική 
Ασφαλιστική 

Πρωτοβουλίες 
για την κοινωνία 

Η Εθνική Ασφαλιστική στέκεται για 
άλλη μια φορά αρωγός στο δύσκολο αλ-
λά συγχρόνως σπουδαίο έργο που επι-
τελούν τα Παιδικά Χωριά SOS και η Ε-
ταιρία Προστασίας Σπαστικών. Όπως το-
νίζει η εταιρία, ιδιαίτερα αυτήν την περί-
οδο, που η ελληνική κοινωνία αντιμε-
τωπίζει  πολύ μεγάλες δυσκολίες,  η Ε-
θνική Ασφαλιστική, στο μέτρο των δυ-
νατοτήτων της, αναλαμβάνει πρωτο-
βουλίες που στόχο έχουν να κρατήσουν 
ενωμένο τον κοινωνικό ιστό.

Στηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS, προ-
σφέροντας ασφαλιστική κάλυψη πυρός 
και αστικής ευθύνης και για το 2013. Η 
Εταιρία, επιχορηγεί τα ασφάλιστρα του 
φορέα, ηγούμενη μιας ομάδας ασφαλι-
στικών εταιριών οι οποίες έχουν συ-
στρατευθεί για το σκοπό αυτό. Όσον α-
φορά την Εταιρία Προστασίας Σπαστι-
κών, η Εθνική Ασφαλιστική, συμμετέχο-
ντας με μεγάλο ποσοστό στο συνασφα-
λιστικό σχήμα, επιχορηγεί για ολόκληρο 
το 2013, τα ασφάλιστρα από κινδύνους 
πυρός, κλοπής και αστικής ευθύνης, ε-
νώ παράλληλα καλύπτει και ασφάλι-
στρα αυτοκινήτων του φορέα.  

Νέο εταιρικό κατάστημα στην Ορεστιάδα

Σ αυτό το τρίμηνο, έχουμε καταγράψει 
το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα 

μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, χάρη 
στις εξαιρετικές επιδόσεις από τις 

γενικές ασφαλίσεις δήλωσε ο 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. 

Mario Greco

Ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική 
του ομίλου ΑΧΑ, η ΑΧΑ Ελλάδος υι-
οθέτησε μία νέα διαδικασία ανακύ-

κλωσης, με στόχο να μειώσει το περιβαλ-
λοντικό της αποτύπωμα. Συγκεκριμένα, η 
ΑΧΑ Ασφαλιστική, υπέγραψε μία νέα συ-
νεργασία για το σύστημα ανακύκλωσης 
με την εταιρεία WATT A.E., εταιρεία ε-
φαρμοσμένων τεχνολογιών και μεταφο-
ρών αποβλήτων, μια εταιρεία ενεργή σε 
όλη την αλυσίδα διαχείρισης μη τοξικών 
στερεών αποβλήτων. Η εταιρεία WATT 
ΑΕ, η οποία διαθέτει δύο ιδιόκτητα κέντρα 
διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, κα-
θώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό συλ-
λογής και μεταφοράς, έχει αναλάβει τη 
συλλογή των αποβλήτων και την υπεύθυ-
νη διαχείρισή τους. Στα κεντρικά γραφεία 
της ΑΧΑ Ασφαλιστικής έχουν τοποθετη-
θεί σε κάθε όροφο και σε προσβάσιμα ση-
μεία, ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση 
χαρτιού, αλουμινίου, πλαστικού και γυα-
λιού. Επίσης, έγινε ξεκάθαρη επικοινω-
νία σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Ε-
ταιρείας για τη σημαντική συμβολή τους. 
Για την εύρυθμη και βέλτιστη ανακύκλω-
ση εστάλη ειδικό εγχειρίδιο με κανόνες 
απόρριψης ανακυκλώσιμων υλικών.

Τιμητική βράβευση για την 
εκστρατεία Ecomobility  

Τιμητική βράβευση έλαβε εν τω με-
ταξύ, η ΑΧΑ Ασφαλιστική για την υπο-
στήριξή της στην εκστρατεία 
«Ecomobility 2012-13» στην τελετή α-
πονομής των βραβείων για τα δέκα χρό-
νια της εκστρατείας, που πραγματοποιή-
θηκε με τη ζωντάνια των μαθητών που 
ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα για να 
συμμετέχουν στη βράβευση. Η τελετή, 
πραγματοποιήθηκε  στο αμφιθέατρο του 
πολιτιστικού κέντρου ΔΑΙΣ, ενώ το βρα-
βείο για την ΑΧΑ Ασφαλιστική παρέλαβε 
η κυρία Ντίμη Κορδαλή από τη διεύθυν-
ση επικοινωνίας. Η ΑΧΑ, όπως αναφέρει 
σχετικά, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη 
στρατηγική της για την εταιρική υπευθυ-
νότητα προς το περιβάλλον και την κοι-
νωνία, συμμετείχε ως τοπικός υποστη-
ρικτής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για 4η 
συνεχή χρονιά, στην εκστρατεία 
«ECOMOBILITY». Μέσω αυτής της δρά-
σης, η ΑΧΑ συμβάλλει αφενός στην προ-
ώθηση και ενδυνάμωση μιας πιο υπεύ-
θυνης περιβαλλοντικής νοοτροπίας 
στους νέους με στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών μετακίνησης, αφετέρου στην 

ανάπτυξη συνηθειών που θα ευνοούν τις 
Πράσινες Μεταφορές στις πόλεις.

Το Βραβείο της καλύτερης εργασίας 
για την Οικολογική Μετακίνηση, απονε-
μήθηκε στην ομάδα των μαθητών του 
Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μπου-
γά από την Καλαμάτα, που θα συμμετέ-
χουν στην αποστολή του ECOCITY στις 
Βρυξέλλες τον Ιούνιο και θα επισκε-
φθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τη φιλοξενία 

ανέλαβε για δεύτερη χρονιά, η επικεφα-
λής της Ομάδας των Ευρωβουλευτών 
της ΝΔ και πρώην Υπουργός Παιδείας, 
Kα Μαριέττα Γιαννάκου. Την δεύτερη θέ-
ση κατέλαβε η ομάδα του 1ου Γυμνασίου 
Αγίου Δημητρίου Αττικής, ενώ την τρίτη 
θέση η ομάδα του Γυμνασίου Αγίου Βα-
σιλείου από την Πάτρα. Επίσης, έγινε η 
απονομή των Βραβείων Δημιουργικότη-
τας σε  ομάδες μαθητών. Οι ομάδες των 
μαθητών που κέρδισαν το πρώτο Δημι-
ουργικό Βραβείο, σε κάθε κατηγορία, θα 
φιλοξενηθούν στο ECOCAMP, που διορ-
γανώνει κάθε χρόνο το ECOCITY, την 
πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου στα 
Καλάβρυτα. Επίσης απονεμήθηκαν ειδι-
κοί έπαινοι στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α-
χαϊας, για την Μακέτα και την τεκμηρίω-
ση προβλήματος, στο Γυμνάσιο των Εκ-
παιδευτηρίων Αθηνά Τρικάλων, για τη 
δημιουργία ποιήματος, στο Γυμνάσιο 
των Εκπαιδευτηρίων Πλάτων Κατερί-
νης, για το έργο «ποδήλατο» και στο 1ο 
Γυμνάσιο Τριανδρίας, για την μελέτη με-
τατροπή της Πλατείας Ελευθερίας της 
Θεσσαλονίκης από χώρο στάθμευσης 
αυτοκινήτων, σε πραγματική πλατεία για 
τους κατοίκους. 
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ARAG

Ενημερώνει 
τους πελάτες

Νέες πρωτοβουλίες επικοινωνίας 
και ενημέρωσης των ασφαλισμένων ε-
φαρμόζει η ARAG. Ειδικότερα σε κάθε 
νεοεισερχόμενο ασφαλισμένο αποστέλ-
λεται ηλεκτρονικό μήνυμα καλωσορί-
σματος στην οικογένεια της ARAG, από 
το τμήμα εκδόσεων, ενώ στο ίδιο μήνυ-
μα βεβαιώνεται η λήψη της αίτησης α-
σφάλισης, βεβαιώνεται η έκδοση του α-
σφαλιστηρίου και γίνεται ενημέρωση 
για τους εναλλακτικούς τρόπους πλη-
ρωμής και κυρίως για τον ηλεκτρονικό 
κωδικό πληρωμής, που ήδη  υπάρχει σε 
όλα τα ασφαλιστήρια της εταιρίας. Σε 
κάθε ασφαλισμένο που δηλώνει την α-
σφαλιστική του περίπτωση στο τμήμα 
ζημιών της εταιρίας αποστέλλεται ηλε-
κτρονικό μήνυμα ενημερώνοντάς τον 
για τον αριθμό φακέλου με τα στοιχεία 
του αρμόδιου διακανονιστή, που θα χει-
ριστεί την υπόθεσή του.

Τα newsletters της εταιρίας, που μέ-
χρι τώρα στέλνονταν ηλεκτρονικά στους 
συνεργαζόμενους συμβούλους, πρά-
κτορες και μεσίτες, θα αποστέλλονται 
πλέον και στους πελάτες. Και όπως ση-
μειώνει η εταιρία, γίνεται προσπάθεια 
συλλογής όλο και περισσότερων ηλε-
κτρονικών δ/νσεων, ώστε τα εταιρικά 
νέα και τα μηνύματα να φτάνουν σε όσο 
το δυνατόν περισσότερους αποδέκτες. 
Για την διαχείριση των αιτιάσεων, η δια-
δικασία για την οποία η ARAG ήταν έτοι-
μη από την πρώτη στιγμή, εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφα-
ση της ΔΕΙΑ.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα υπεγράφη 
σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της 
ARAG–Νομική Προστασία και της πρα-
κτορειακής εταιρίας ΣΧΗΜΑ AE. Με την 
συνεργασία αυτή η ΣΧΗΜΑ ΑΕ θέτει στην 
διάθεση του δικτύου της όλη την γκάμα 
προϊόντων Νομικής Προστασίας της 
ARAG, από τα παραδοσιακά κλασικά, 
δηλ. για το αυτοκίνητο, την οικογένεια, 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις επι-
χειρήσεις, τα σκάφη, τη μίσθωση και εκ-
μίσθωση ακινήτων κλπ. μέχρι τα πιο 
σύγχρονα και εξειδικευμένα, δηλ. για τις 
ειδικές ομάδες ασφάλισης όπως στρατι-
ωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέ-
στες, υπάλληλοι ιδιωτικού & δημόσιου 
τομέα, ιατροί, νοσηλευτές, διαμεσολα-
βούντες κλπ. που η ARAG έχει διαμορ-
φώσει αποκλειστικά για τις ανάγκες 
τους. Πλεονέκτημα της συνεργασίας για 
το δίκτυο της ΣΧΗΜΑ ΑΕ είναι η διάθεση 
των παραπάνω προϊόντων σε πολύ α-
νταγωνιστικές τιμές, ειδικά διαμορφω-
μένες για τη περίσταση και κυρίως η ε-
ξυπηρέτηση των ασφαλιστικών περι-
πτώσεων που εγγυάται η ARAG με την ε-
ξειδίκευση και την τεχνογνωσία που δι-
αθέτει.
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Η ING στηρίζει  
τεχνολογικά 
Σχολεία  
και Ιδρύματα της 
χώρας 

Η ING Ελλάδος, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Ζήσε 
Υπεύθυνα» και εστιάζοντας στον τομέα Κοι-
νωνία & Παιδί, προχώρησε στη δωρεά 24 
πολυμηχανημάτων γραφείου σε εκπαιδευτι-
κά και κοινωφελή ιδρύματα, που έχουν ανά-
γκη από τεχνολογικό εξοπλισμό. Αναλυτικό-
τερα, τα πολυμηχανήματα, με λειτουργίες ε-
κτυπωτή, φαξ και φωτοαντιγραφικού, δω-
ρίθηκαν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής 
καθώς και σε κοινωφελή ιδρύματα: 6ο Δη-
μοτικό Σχολείο Μεγάρων – 3 πολυμηχανή-
ματα, 7ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλή-
ρου – 4 πολυμηχανήματα, 20ο Δημοτικό 
Σχολείο Περιστερίου – 2 πολυμηχανήματα, 
21ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας – 3 πολυ-
μηχανήματα, 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλλι-
θέας – 3 πολυμηχανήματα, 23ο Δημοτικό 
Σχολείο Καλλιθέας – 3 πολυμηχανήματα, 7ο 
Λύκειο Καλλιθέας - 2 πολυμηχανήματα και 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκατα-
στάσεως Αναπήρων Παίδων (Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π.) 
– 4 πολυμηχανήματα. Ο  πυλώνας «Κοινω-
νία και Παιδί» αποτελεί έναν από τους βασι-
κούς άξονες δραστηριοποίησης του προ-
γράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της 
ING. Συμπαραστεκόμαστε στην Ελληνική 
κοινωνία, βοηθώντας δημόσια εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα να εμπλουτίσουν την τεχνολο-
γική τους υποδομή, υποστηρίζοντας το εκ-
παιδευτικό λειτούργημά τους, υπογράμμισε 
ο κ. Μάνος Χειράκης Γενικός Διευθυντής 
Marketing ING Ελλάδος.

Inter Partner Assistance: 
Υγειονομική αερομεταφορά 
από Σάμο

 H Groupama Φοίνιξ  Ασφαλιστική , με 
σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των α-
σφαλισμένων της, επέλεξε να συνεργάζε-
ται με την Inter Partner Assistance,γνω-
στή και αξιόπιστη εταιρία, η οποία παρέχει 
σειρά πολύτιμων ιατρικών και ταξιδιωτι-
κών παροχών, όπως η υγειονομική μετα-
φορά σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας. 
Στις 22 Απριλίου 2013, ασφαλισμένη της 
Groupama Φοίνιξ η οποία ενώ βρισκόταν 
στο νησί της Σάμου για διακοπές παρουσί-
ασε οξύ ιατρικό πρόβλημα, διακομίστηκε 
αμέσως με σύγχρονο αεροασθενοφόρο α-
πό τη Σάμο στην Α΄ Προπαιδευτική Πανεπι-
στημιακή κλινική στο Λαϊκό Νοσοκομείο 
στην Αθήνα. Με την υπεύθυνη και αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού 
αυτού επιβεβαιώνεται ακόμη μία φορά, ο 
ζωτικός χαρακτήρας των υπηρεσιών που 
απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι της 
Groupama Φοίνιξ  Ασφαλιστικής  με τα 
προγράμματα ιατρικής και ταξιδιωτικής 
βοηθείας, μέσω του δικτύου της Inter 
Partner Assistance.

Σταθερή η πορεία για την Ορίζων Ασφαλιστική το 2012 , σε μια πε-
ρίοδο που ο ασφαλιστικός κλάδος γνώρισε σημαντική μείωση της 

παραγωγής κατά 10,5%. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία σημείωσε στα-
θεροποίηση των προ φόρων κερδών στο 1 εκ. ευρώ, όπως και πέρυ-
σι, σταθεροποίηση της παραγωγής ασφαλίστρων στα 7,16 εκ. ευρώ, 
έναντι 7,2 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καθαρή θέση στα 25,47 
εκ. ευρώ, ενώ το σύνολο ενεργητικού ανήλθε στα 36,03 εκ. ευρώ. Ση-
μείωσε ακόμη μικρή μείωση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 
7,87% στα 7,95 εκ. ευρώ, έναντι 8,63 εκ. ευρώ της προηγούμενης 
χρήσης. Το Combined loss ratio των ασφαλίσεων κατά ζημιών δια-
μορφώθηκε στο 37,67% και του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινή-
των στο  52,80%. Επίσης υψηλούς δείκτες ρευστότητας και σημαντικά 
ελεύθερα αποθεματικά, ενώ το  χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο 
στο τομέα των επενδύσεων υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Solvency 
II, με διάρθρωση που αποτελείται από υπερεθνικά ομόλογα πιστολη-
πτικής αξιολόγησης ΑΑΑ και διασφαλισμένη προθεσμιακή κατάθεση 
στην Αγγλία σε ποσοστό 54,17%, ομολογίες πολυεθνικών επιχειρήσε-
ων με έδρες στην Ευρώπη και την Αμερική σε ποσοστό 24,5% με πι-

στοληπτική αξιολόγηση από Α+ έως ΑΑ+, καθώς και μετοχές εσωτε-
ρικού-εξωτερικού σε ποσοστό 20%.Επιπρόσθετα η εταιρεία  γνωστο-
ποίησε  ότι δεν υπάρχουν καταθέσεις ή επενδύσεις της εταιρείας στη 
Κύπρο και ότι  για το 2013 στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής κατά 
35% και επίτευξη προ φόρων κερδών τουλάχιστον στα επίπεδα του 
2012. Οι σημαντικές αλλαγές τις οποίες σηματοδοτεί η οδηγία 
Solvency II για την Ελληνική ασφαλιστική αγορά οδήγησε εν τω με-
ταξύ την Ορίζων Ασφαλιστική σε σημαντικές επενδύσεις σε νέες μη-
χανογραφικές εφαρμογές, IT συστήματα και συνεργασίες οι οποίες τί-
θενται σε  εφαρμογή. Ήδη τέθηκε  σε πλήρη λειτουργία η νέα μηχα-
νογραφική εφαρμογή IRP της εταιρίας INFOPAD, ένα άρτιο, πλήρες 
και σύγχρονο μηχανογραφικό πρόγραμμα το οποίο θα δώσει στην ε-
ταιρία ταχύτητα και αξιοπιστία στην λήψη και επεξεργασία των δεδο-
μένων της, ενώ από 1ης Ιουνίου θα τεθεί σταδιακά σε λειτουργία η 
νέα ηλεκτρονική εφαρμογή BRP Infopad (το επονομαζόμενο Portal 
agent print) το οποίο προσφέρει στους συνεργάτες πολλές διευκο-
λύνσεις, μεταξύ των οποίων ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιο τους, ε-
κτύπωση ασφαλιστήριων συμβολαίων από το γραφείο τους, άμεσης 

κατάθεσης των ασφαλίστρων, real-time επικοινωνία με την εταιρία, 
πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη των ζημιών του πελατολογίου τους 
και άλλα πολλά. Επιπλέον, η εταιρία εισήγαγε στις διαδικασίες λει-
τουργίας της, την οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος για την ηλεκτρο-
νική αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση των εγγράφων ζημιών του κλά-
δου Αυτοκινήτου, και τοποθέτησε την ηλεκτρονική εφαρμογή 
‘Papyros’ της εταιρίας Modus. 

Τέλος, από 01.05.2013, η ΟΡΙΖΩΝ προχώρησε σε συνεργασία με την 
ΜΟΝDIAL ASSISTANCE η οποία παρέχει τις υπηρεσίες της φροντίδας 
ατυχήματος και οδικής βοήθειας στους ασφαλιζομένους της. Επίσης, 
η Mondial Assistance με μια καινοτόμα εφαρμογή δίνει τη δυνατότη-
τα στην ΟΡΙΖΩΝ πλήρους ηλεκτρονικής διαχείρισης των φακέλων ζη-
μιών σε πραγματικό χρόνο. 

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική με στρατηγικό στόχο την άψογη εξυπηρέ-
τηση του πελάτη και του συνεργάτη, συνεχίζει την καθημερινή προ-
σπάθεια για βελτίωση των υπηρεσιών της σε όλα τα επίπεδα, αποδει-
κνύοντας έτσι την αξιοπιστία της και δικαιώνοντας τους συνεργάτες 
της που την εμπιστεύονται.

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α: Σταθερή κερδοφορία και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια 

Οι κορυφαίοι του Agency  στο  Άμπου Ντάμπι
Έναν ξεχωριστό προορισμό, το Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είχαν την 

ευκαιρία να επισκεφτούν οι κορυφαίοι του δικτύου πωλήσεων αποκλειστικής συνεργασί-
ας της Allianz Ελλάδος. Ο διαγωνισμός Πωλήσεων που διήρκησε 8 μήνες, είχε επίκεντρο 
τις Λύσεις της Allianz για τις ανάγκες της Σύνταξης & της Αποταμίευσης και κεντρικό μή-
νυμα «Διεκδίκηση και Συμμετοχή». Σε μια εποχή όπου η ανάγκη για πρόβλεψη επιπλέον ει-
σοδήματος είναι επιτακτική, η Allianz Ελλάδος μέσα από τις σύγχρονες λύσεις της και τη 
συστηματική και ποιοτική δραστηριοποίηση των συνεργατών της, βοηθάει τους πελάτες 
της να φροντίσουν για το μέλλον τους. Οι στόχοι του Διαγωνισμού, απαιτητικοί και ρεαλι-
στικοί, στάθηκαν ικανοί να κινητοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των συνεργατών του δι-
κτύου αποκλειστικής συνεργασίας της εταιρίας. Τα ταξίδια των διαγωνισμών πωλήσεων 
της εταιρίας μας δεν είναι απλά ταξίδια αναψυχής, αποτελούν ξεχωριστές επαγγελματικές 
και προσωπικές στιγμές που τις καταλαβαίνει κανείς μόνο αν συμμετάσχει σε ένα από τα 
ταξίδια για μία και μόνο φορά, τόνισε μεταξύ  άλλων η Κα Νόρα  Σταθούρου, Διευθύντρια 
Πωλήσεων της Allianz Ελλάδος.

Allianz

Ξεκίνησε η νέα έρευνα ικανοποίη-
σης πελατών της Interamerican 
που η εταιρεία πραγματοποιεί σε ε-

τήσια βάση και αφορά σε όλες τις βασι-
κές δραστηριότητες της εταιρίας. Δηλα-
δή στην ικανοποίηση για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες στους κλάδους ζωής 
και υγείας, αυτοκινήτου και κατοικίας, 
διεξάγεται και φέτος από την εταιρεία 
δημοσκοπήσεων Millward Brown και 
πρόκειται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη 
Μαΐου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα 
βασικά ευρήματα της αντίστοιχης έρευ-
νας του 2012, ο δείκτης ικανοποίησης 
των πελατών πέρυσι είχε παρουσιάσει 
αισθητή αύξηση (81%) έναντι των δύο 
προηγουμένων ετών (75%). Ακόμη, υ-
ψηλό ποσοστό είχε παρατηρηθεί για σύ-
σταση της Interamerican  από πελάτη 
της (85%), για πρόθεση επαναγοράς α-
σφαλιστικού προϊόντος από την εται-
ρεία (83%), αλλά και υψηλό ποσοστό ι-
κανοποίησης από τη χρήση κάποιου α-
σφαλιστικού προϊόντος ή υπηρεσίας 
(88%) όπως π.χ., αποζημίωσης, υπηρε-
σιών υγείας, βοήθειας κ.λπ. Επίσης, το 
93% των πελατών ήταν ικανοποιημένοι 

από τις υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
συμβούλου τους. 

Το Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ στην 
Interamerican 

Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ φι-
λοξένησε εν τω μεταξύ πρόσφατα, στα 
κεντρικά γραφεία της η Interamerican, 

στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και συνεχώς 
αναπτυσσόμενης συνεργασίας με ελλη-
νικά και ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ι-
δρύματα. Η εταιρεία, επενδύει ιδιαίτερα 
στην εκπαίδευση των διοικητικών στε-
λεχών της, παράλληλα με την εκπαίδευ-
ση των συνεργατών πωλήσεων. Είναι 
χαρακτηριστική η πρωτοβουλία της εται-

ρείας για την εκπαίδευση του προσωπι-
κού της στις βασικές ασφαλιστικές γνώ-
σεις, που πρώτη ξεκίνησε πέρυσι, ενώ 
φέτος έχει προγραμματίσει ανάλογη εκ-
παίδευση για τα πελατοκεντρικά συστή-
ματα, στο πλαίσιο του προσανατολισμού 
της στη βελτιστοποίηση της  σχέσης με 
τους ασφαλισμένους της.   

Interamerican

Νέα Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών 

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της Interamerican  στους Ολλανδούς επισκέπτες. 
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Κοινές 
δράσεις 

Την πρόθεση τους για ενίσχυ-
ση της συνεργασίας μεταξύ α-
σφαλιστικών επιχειρήσεων και 
διαμεσολαβητών προς όφελος 
του θεσμού της ασφάλισης, εξέ-
φρασαν οι εκπρόσωποι της Ένω-
σης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελ-
λάδος  και της Ένωσης Ασφαλι-
στικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος 
σε συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε  στα  γραφεία της  Ένωσης. 
Στόχος της συνάντησης αυτής, η 
οποία πραγματοποιήθηκε σε συ-
ναινετικό κλίμα διαλόγου, ήταν η 
ανταλλαγή απόψεων πάνω σε 
σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα 
που αφορούν τη λειτουργία της α-
σφαλιστικής αγοράς και άπτονται 
της ασφαλιστικής διαμεσολάβη-
σης. Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ε.Ε. κ. Α. 
Σαρρηγεωργίου δήλωσε πως τα 
θέματα των ασφαλιστικών διαμε-
σολαβητών είναι ψηλά στη λίστα 
προτεραιοτήτων της Ε.Α.Ε.Ε. και 
τόνισε πως η ενότητα και η στενή 
συνεργασία όλων των συντελε-
στών της ασφαλιστικής αγοράς 
είναι βασικές προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη του θεσμού της  α-
σφάλισης στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της  Ε.Α.Δ.Ε. ε-
πισημάνθηκε ότι το κλίμα ήταν 
συναινετικό και επιχειρήθηκε να 
ανοιχθεί ένας γόνιμος και ουσια-
στικός  διάλογος  στην αναγνώρι-
ση του ρόλου των δικτύων διαμε-
σολάβησης, στην ανάγκη ελέγχου 
και εποπτείας των πωλήσεων μέ-
σω internet και Τραπεζών, στις 
καταχρηστικές  καταγγελίες συμ-
βάσεων και  στην ανάγκη προσδι-
ορισμού του «ουσιώδους λόγου». 
Επίσης στην εξεύρεση κοινών 
δράσεων που θα συμβάλουν στην 
αναβάθμιση της αξιοπιστίας της 
αγοράς, στην διαφάνεια  στους ό-
ρους των ασφαλιστηρίων συμβο-
λαίων, στα ανασφάλιστα οχήμα-
τα, στα πλαστά συμβόλαια της α-
νέλεγκτης εγκατάστασης διαφό-
ρων  ΕΠΥ, και στα πελατολόγια 
των διαμεσολαβητών και της 
σύνδεσης των με την είσπραξη α-
σφαλίστρων. Οι παριστάμενοι 
συμφώνησαν να επαναλάβουν α-
νάλογες συναντήσεις προκειμέ-
νου να συζητήσουν διεξοδικά τα 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος και 
να εξετάσουν την ανάληψη πρω-
τοβουλιών και κοινών δράσεων 
με στόχο την ανάπτυξη και την ε-
νίσχυση της αξιοπιστίας και εξω-
στρέφειας της ασφαλιστικής αγο-
ράς.
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Eurolife ERB Ασφαλιστική 

Με κέρδη  
61,1 εκατ. ευρώ το 2012

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική, διατήρησε και το 2012 
τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων της ελληνικής α-
σφαλιστικής αγοράς. Ειδικότερα, όπως τονίζεται σε 
σχετική ανακοίνωση, τα οικονομικά αποτελέσματα της  
Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α διαμορ-
φώθηκαν το 2012  ως ακολούθως: Το  σύνολο της πα-
ραγωγής ασφαλίστρων των Eurolife ERB A.E.A.Z. και 
Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α διαμορφώθηκε στα 313,4 εκ. ευ-
ρώ παρουσιάζοντας, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική 
ύφεση, οριακή αύξηση σε ποσοστό 0,6% σε σχέση με το 
2011. Σημειώνεται ακόμη ότι σε μια αγορά η οποία κι-
νήθηκε και το 2012 πτωτικά, η Eurolife ERB Ασφαλιστι-
κή κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στη Ζωή 
το οποίο διαμορφώθηκε στο 12,5% (11,6% το 2011) και 
στις Γενικές Ασφαλίσεις στο 2,8% (από 2% το 2011).

Επιπλέον, η Eurolife ERB παρουσίασε για το 2012 
κέρδη μετά φόρων  61,1εκ. ευρώ, έναντι ζημιών ύ-
ψους 46,3εκ. ευρώ που κατεγράφησαν  το 2011 λόγω 
της αρνητικής επίπτωσης που προέκυψε από την ανα-
διάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου την προ-
ηγούμενη χρονιά, ενόψει του PSI. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι, εξαιρώντας την αρνητική επίδραση στο χαρτοφυ-
λάκιο επενδύσεων για το 2011, η κερδοφορία μετά φό-
ρων το 2012 εμφανίζεται αυξημένη, τόσο στην Eurolife 
ERB Α.Ε.Α.Ζ κατά  14,5% όσο και στην Eurolife ERB 
Α.Ε.Γ.Α. κατά  28,4%.

Οι δύο εταιρίες συνεχίζουν να διατηρούν υψηλή κε-
φαλαιακή επάρκεια και έχουν εκπληρώσει τις προβλε-
πόμενες από το νόμο υποχρεώσεις τους για την ασφα-
λιστική τοποθέτηση και το περιθώριο φερεγγυότητας, 
με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2012. Σημειώνεται ότι 
τα ίδια κεφάλαια αποτιμώμενα σε αξίες αγοράς στο 
πλαίσιο του εποπτικού ρυθμιστικού πλαισίου SOLVENCY 
I με ημερομηνία 31.12.2012, υπερκαλύπτουν το Απαι-
τούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας σε ποσοστό 262% 
για τις Ασφαλίσεις Ζωής και 433% για τις Γενικές Ασφα-
λίσεις χωρίς την ανάγκη χρήσης ειδικών εποπτικών 
ρυθμίσεων. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Eurolife ERB κ Αλέξανδρος Σαρρη-
γεωργίου δήλωσε ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη 
σωστή κάλυψη και αποζημίωση του πελάτη ο οποίος α-
ποτελεί το μεγαλύτερό μας κεφάλαιο. Τα αποτελέσμα-
τα του 2012 οφείλονται σε αυτήν ακριβώς τη στρατηγι-
κή, είπε ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Στη δημιουργία νέας σειράς προγραμμάτων 
χαμηλού κόστους υγείας “Εν Υγεία For All” 
και προσωπικού ατυχήματος “Inlife For 

All”, προχώρησε η International Life, με στόχο 
να προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα ασφάλι-
σης με ποιοτικές και προσιτές ασφαλιστικές 
λύσεις. Όπως τονίζει, η  ανάπτυξη του χαρτοφυ-
λακίου της αποτυπώνει τη δέσμευση της εται-
ρείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες σημαντικού 
αριθμού πολιτών, για φερέγγυα και ολοκληρω-
μένη ασφάλιση, σε κρίσιμους τομείς όπως είναι 
η υγεία και το προσωπικό ατύχημα, με εξαιρετι-
κά χαμηλά ασφάλιστρα, τα οποία ξεκινούν από 
€120 ετησίως.

Τα νέα προγράμματα “Εν Υγεία For All” και 
“Inlife For All”, τα οποία προσφέρουν ολοκλη-
ρωμένες υπηρεσίες υγείας και προσωπικού α-
τυχήματος, απευθύνονται σε Έλληνες πολίτες 
και αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα 
και αφορούν όλες τις ηλικίες, καθώς η κάλυψη 
ξεκινά από την ηλικία των 14 ημερών. Η σειρά 
προϊόντων For All αποτελεί την ιδανική λύση 
για άτομα χαμηλής εισοδηματικής τάξης, ανέρ-
γους και άτομα που έχουν πληγεί από την οικο-
νομική κρίση. Επίσης, απευθύνεται σε αλλοδα-
πούς εργαζομένους στη χώρα μας, για τους ο-
ποίους συχνά η ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη 
αποτελεί μοναδική επιλογή για θέματα περί-
θαλψης. 

Ειδικότερα, η International Life στον Κλάδο 
Υγείας, δημιούργησε το νέο πρόγραμμα “Εν Υ-
γεία For All”, το οποίο, με ετήσια μικτά ασφάλι-
στρα €200, περιλαμβάνει ολοκληρωμένες κα-
λύψεις όπως ασφάλεια ζωής, απώλεια ζωής α-

πό ατύχημα, έξοδα πρωτοβάθμιας εξωνοσοκο-
μειακής περίθαλψης (επισκέψεις στα εξωτερι-
κά Ιατρεία, έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων, μι-
κρές χειρουργικές επεμβάσεις) και έξοδα δευ-
τεροβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης έως 
€15.000 ετησίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έ-
ξοδα αφορούν σε περίθαλψη αποκλειστικά σε 
Δημόσιο Νοσοκομείο. 

Ουσιαστικές καλύψεις με απλή και ευέλικτη 
λειτουργία απολαμβάνουν κι όσοι ασφαλισμέ-
νοι επιλέξουν το νέο πακέτο στον κλάδο προ-
σωπικού ατυχήματος “Inlife For All”, τα ετήσια 
μικτά ασφάλιστρα του οποίου ανέρχονται στο ε-
ξαιρετικά χαμηλό ποσό των €120. Το πρόγραμ-

μα προσφέρει αποζημίωση για συγκεκριμένα 
ποσά καλύψεων σε περίπτωση απώλειας ζωής 
από ατύχημα, μόνιμης ολικής και μερικής ανι-
κανότητας από ατύχημα, μηνιαίο ποσό αποζημί-
ωσης σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος α-
πό ατύχημα, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, ημερή-
σιο νοσοκομειακό επίδομα και επείγουσα αερο-
μεταφορά από ατύχημα. Χάρη στην ευελιξία που 
χαρακτηρίζει το πρόγραμμα, υπάρχει η δυνατό-
τητα περαιτέρω μείωσης των ήδη χαμηλών α-
σφαλίστρων, καθώς προσφέρεται σημαντική 
έκπτωση της τάξης του 10%, 20% και 30%, σε 
περίπτωση προκαταβολής ασφαλίστρων για 2, 
3 ή 5 χρόνια. 

International Life 

Ασφάλιση υγείας από 120 ευρώ το χρόνο

Μειώνεται επικίνδυνα ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων 
στην Ελλάδα την τελευταία τριετία, με τραγικά αποτελέ-

σματα για ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση. Πρόκει-
ται για τη χειρότερη επίδοση της χώρας τα τελευταία 12 χρό-
νια καθώς το 2012 η αναλογία ήταν 7 μεταμοσχεύσεις ανά ε-
κατομμύριο πληθυσμού ενώ το 2011 ήταν 7,2. Τα αίτια της 
κατάστασης που έχει ανυπολόγιστο κόστος με απώλεια αν-
θρώπων που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, αποδίδονται στο 
ξεπερασμένο νομοθετικό πλαίσιο αλλά και στις προκαταλή-
ψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν σε τμήμα του πληθυ-
σμού,  παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Οι επισημάνσεις 
αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής ομιλίας κο-
ρυφής με θέμα «Το μέλλον των μεταμοσχεύσεων στην Ελλά-
δα» που διοργανώθηκε από την Α’ Παθολογική Κλινική του 
ΜΗΤΕΡΑ με ομιλητές τρεις επιφανείς Έλληνες επιστήμονες 
διεθνούς κύρους και εμβέλειας.

Πρώτος ομιλητής ο καθηγητής Ανδρέας Τζάκης, ο οποίος 
έχει καθιερωθεί ως αυθεντία στο χώρο των μεταμοσχεύσεων 
ήπατος, νεφρών, παγκρέατος και εντέρων στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής όπου και διαμένει μονίμως και διευθύνει 
το Miami Μεταμοσχευτικό Ινστιτούτο, του οποίου είναι ιδρυ-
τής. Ακολούθησε ο Δρ Δημήτριος Γάκης, Διευθυντής στο Κέ-
ντρο Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων του Ιπποκράτει-
ου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, καθιερωθείς ως αυθεντία 
στη βαριά χειρουργική και τη χειρουργική μεταμοσχεύσεων 
συμπαγών οργάνων. 

O κ. Γάκης είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας σε θέματα με-
ταμοσχεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στο Συμβούλιο 
της Ευρώπης. Την ομιλία κορυφής έκλεισε ο κ. Πέτρος Αλιβι-
ζάτος ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους 
καρδιοχειρουργούς του κόσμου και ο οποίος έχει καθιερωθεί 
διεθνώς ως ο καρδιοχειρουργός μεταμόσχευσης καρδιάς με 
το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας που υπερβαίνει τις διεθνείς 
επιδόσεις. 

Παράλληλα, ο κ. Αλιβιζάτος είναι και ο ιδρυτής της Μονά-

δας Μεταμόσχευσης καρδιάς στο Ωνάσειο Kαρδιοχειρουργι-
κό Κέντρο.

Η συντονίστρια της επιστημονικής ομιλίας και Διευθύντρια 
της Α’ Παθολογικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ κ. Ελευθερία Κρι-
κέλη εκφράζοντας την ανησυχία της για το  μέλλον των με-
ταμοσχεύσεων στην χώρα μας, επεσήμανε ότι  το νοσοκομείο 
ΜΗΤΕΡΑ ανταποκρίθηκε επάξια και με υψηλό βαθμό ευαι-
σθησίας στην επιτακτική ανάγκη του κοινωνικού αιτήματος 
των μεταμοσχεύσεων. 

ΜΗΤΕΡΑ

Καμπανάκι κινδύνου για τη μείωση των  μεταμοσχεύσεων

Οι 4 ομιλητές (από αριστερά), Πέτρος Α. Αλιβιζάτος, Ελευθερία Κρικέλη, Ανδρέας Γ. Τζάκης,  Δρ. Δημήτριος 
Μ. Γάκης,

Στην International Life πιστεύουμε ότι όλοι οι πολίτες έ-
χουν δικαίωμα να απολαμβάνουν την ασφάλεια που τους 
προσφέρει ένα πρόγραμμα υγείας και προσωπικού ατυχή-
ματος, γι’ αυτό τον λόγο σχεδιάσαμε τα προϊόντα “For All”, 
τα οποία απευθύνονται σε σημαντικό τμήμα του πληθυσμού 
που διαμένει στην Ελλάδα και αντιμετωπίζει οικονομικά 
προβλήματα.  «Στην International Life πιστεύουμε ότι όλοι 
οι πολίτες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν την ασφάλεια 
που τους προσφέρει ένα πρόγραμμα υγείας και προσωπι-
κού ατυχήματος. Γι’ αυτό τον λόγο σχεδιάσαμε τα προϊόντα 
“For All”, τα οποία απευθύνονται σε σημαντικό τμήμα του 
πληθυσμού που διαμένει στην Ελλάδα και αντιμετωπίζει οι-
κονομικά προβλήματα, τόνισε μεταξύ άλλων ο διευθύνων 
Σύμβουλος της International Life κ. Γιάννης Μπράβος. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι για όσους επιθυμούν, προσφέρεται η 
δυνατότητα διπλάσιων ή τριπλάσιων ποσών κάλυψης, με 
τα ανάλογα ασφάλιστρα. 

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου 
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Glassdrive

Νέος σταθμός 
στη Λειβαδιά 

Η Saint-Gobain Autover υποδέχτηκε, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ένα νέο 
μέλος στην Λειβαδιά Βοιωτίας τον κ. Α-
λέκο Τσαμάτη, ο οποίος εμπιστεύτηκε 
την Glassdrive για την εξυπηρέτηση των 
πελατών του στη ευρύτερη περιοχή. Ο κ. 
Αλέκος Τσαμάτης, ο οποίος δραστηριο-
ποιείται για πολλά χρόνια στο χώρο του 
αυτοκινήτου,  διατηρεί σταθμό επισκευ-
ής και αντικατάστασης κρυστάλλων αυ-
τοκινήτου Glassdrive σε κεντρικό ση-
μείο της πόλης. Επιπλέον της επισκευής 
και αντικατάστασης κρυστάλλων αυτο-
κινήτου, ο κος Τσαμάτης παρέχει στους 
πελάτες της ευρύτερης περιοχής της 
Λειβαδιάς, υπηρεσίες τοποθέτησης 
αντι-ηλιακών μεμβρανών για κάθε τύπο 
αυτοκινήτου, καθώς και καθαρισμό/ξε-
θάμπωμα φαναριών. Το δίκτυο της 
Glassdrive  πλέον αποτελείται από 31 
σταθμούς, 15 κινητές μονάδες και 80 
συνεργάτες σε όλη την επικράτεια, απο-
τελώντας το μεγαλύτερο δίκτυο σταθ-
μών επισκευής και αντικατάστασης 
κρυστάλλων αυτοκινήτου.

Ο.Α.Σ.Ε.

Νέο Εκτελεστικό 
Συμβούλιο  

Μετά τις διαδικασίες των αρχαιρεσι-
ών του 25ου Συνεδρίου της Ομοσπονδί-
ας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος, το 
νεοεκλεγμένο Εκτελεστικό Συμβούλιο 
συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα 
με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος: Παπαδόγιαννης Χρήστος                
Αντιπρόεδρος: Μπουλουγούρης 
Βασίλης
Γεν. Γραμματέας: Χατζάκης 
Μανώλης
Αν. Γεν. Γραμματέας: Πετσαλάκης 
Ιωάννης
Οργ. Γραμματέας: Τσελέκης Κώστας
Ταμίας: Ξηρόπουλος Σταύρος
Υπ. Δημ. Σχέσεων: Συκαμιάς 
Γιώργος
Μέλη: Βίγλα Ίλια, Γιουρτσίδης 
Λάζαρος, Προβίδα Παρασκευή, 
Καψάλης Ιωάννης, Σεφερλής 
Βασίλειος, Τζέμος Χριστόφορος, 
Τζιώλης Απόστολος, Χρηστίδης Τέλης 




