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Όμιλος Generali

Κοντά στους 
πλημμυροπαθείς  
της Ευρώπης
Ο Όμιλος Generali εφαρμόζει 
δράσεις ώστε να 
αντιμετωπίσει την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης που βίωσαν 
οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 
λόγω των πλημμυρών στην 
κεντρική και ανατολική 
Ευρώπη, τη Γερμανία και την 
Αυστρία

σελ. 12

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της 
ΑΧΑ για την πρόληψη του διαβήτη για πελάτες, συνεργάτες 
του αποκλειστικού δικτύου, εργαζόμενους και παιδιά  σε 

κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Η συνάντηση εντάσσεται 
στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΑΧΑ.

Σελ. 14

ΑΧΑ Ασφαλιστική

Φροντίζει  
για την 
υγεία μας

Όμιλος ARAG

Ανάπτυξη και κέρδη 
Σελιδα 10 

Eurolife Ασφαλιστική  

Σε θετική τροχιά 
Σελιδα 10 

Ευρώπη ΑΕΓΑ

 Αύξηση παραγωγής 
54,63% 

Σελιδα 2 

Globalnet Insurance 
Brokers

Στο τιμόνι  
η E. Καφφετζή

Σελιδα 14 

ΥΓΕΙΑ 

Κορυφαίος 
εργοδότης 

Σελιδα 11 

Interamerican 

Σημαντική διάκριση 
Σελιδα 12 

Εrgo

Πρεσβευτής 
του πελάτη

Σελιδα 12 

Όμιλος ΙΑΣΩ

Με νέα στρατηγική 
Σελιδα 13

Τράπεζες

Υπ αριθμόν  
ένα πρόβλημα  
οι επισφάλειες.  
Ανάχωμα οι υψηλές 
προβλέψεις

Σελ. 9

Σελ. 7-8

Τράπεζα Πειραιώς

Συγκέντρωσε κεφάλαια 
πάνω από  τα 1,4 δις ευρώ 
από ιδιώτες

MetLife Alico

Τρέχει με αύξηση 
παραγωγής 24% το πρώτο 
εξάμηνο του 2013

Συνέχεια στη σελ. 2

Του Λάμπρου Καραγεώργου 

Τον Γόρδιο Δεσμό των νο-
σοκομειακών προγραμ-
μάτων θα επιδιώξει να 

λύσει το επόμενο διάστημα η 
ασφαλιστική αγορά και ειδι-
κότερα η Ένωση Ασφαλιστι-
κών Εταιρειών σε συνεργασία 
με την Γενική Γραμματεία Κα-
ταναλωτή. Οι επαφές των 
προηγούμενων ημερών μετα-
ξύ των εκπροσώπων της Έ-
νωσης Ασφαλιστικών Εται-
ρειών Ελλάδος και της Γενι-
κής Γραμματείας Καταναλωτή 
που έγιναν σε πολύ καλό κλί-
μα αποσόβησαν την νομοθετι-

Σε καλό κλίμα οι συζητήσεις με την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Λύση για τα νοσοκομειακά 
συμβόλαια αναζητά  
η ασφαλιστική αγορά

Σελ. 6
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

κή παρέμβαση από πλευράς του Γενικού 
Γραμματέα Καταναλωτή Γιώργου Στεργί-
ου, ωστόσο δεν έλυσε μία σειρά προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν εταιρείες και 
καταναλωτές με σημαντικότερο βέβαια 
τον τρόπο υπολογισμού της ετήσιας αύ-
ξησης των ασφαλίστρων στα νοσοκομει-
ακά προγράμματα.

Αν και για μία ακόμη φορά η γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή αποφεύγει να 
δει την ουσία του προβλήματος που είναι 
ο ιατρικός πληθωρισμός και οι χρεώσεις 
ιατρών, και ιδιωτικών νοσοκομείων, οι 
οποίες δημιουργούν την ανάγκη συνεχών 
αυξήσεων των ασφαλίστρων, εν τούτοις 
εμφανίζεται διατεθειμένη να συνεργα-
στεί με την ασφαλιστική αγορά προκειμέ-
νου να εξευρεθεί μία λύση.

Από την Γενική Γραμματεία Κατανα-
λωτή τονίζεται ότι υπάρχουν συνεχή και 
σοβαρά παράπονα που αφορούν κυρίως 
στις υπέρογκες όπως χαρακτηρίζονται 
αυξήσεις των ασφαλίστρων από την μία 
χρονιά στην άλλη. Η ασφαλιστική αγορά 
από την πλευρά της αντιτείνει ότι «υπεύ-
θυνα» για το φαινόμενο αυτό είναι τα ιδι-
ωτικά νοσοκομεία και οι γιατροί, δηλαδή 
οι πάροχοι των υπηρεσιών υγείας οι ο-

ποίοι χρεώνουν υψηλά τιμολογημένες υ-
πηρεσίες και προϊόντα. Η Ελλάδα είναι η 
μοναδική χώρα στον κόσμο στην οποία 
δεν ισχύουν ιατρικά πρωτόκολλα τονί-
ζουν ασφαλιστικοί παράγοντες.

Σε κάθε περίπτωση η  Ε.Α.Ε.Ε. είναι της 
άποψης ότι η ομαλή λειτουργία της αγο-
ράς δεν εξασφαλίζεται οπωσδήποτε με 
νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες, μάλι-
στα, ενδέχεται και να λειτουργήσουν α-
νασταλτικά για την επιχειρηματική καινο-
τομία. Η άποψή της  είναι ότι η προστασία 
του καταναλωτή και η επιχειρηματική ε-
λευθερία συνδέονται μεταξύ τους και ο-
ριοθετούνται από την έννοια της υπευθυ-
νότητας. Όπως τονίζεται από την πλευρά 
της ΕΑΕΕ τα κριτήρια που λαμβάνουν, 
κατά κανόνα, υπόψη οι ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις για την αναπροσαρμογή των α-
σφαλίστρων των ατομικών νοσοκομεια-
κών, κυρίως, προγραμμάτων, είναι
• τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των α-
σφαλισμένων  (τρέχουσα ηλικία, φύλο 
για τα εκδοθέντα προς της 23/12/2012 α-
σφαλιστήρια συμβόλαια, επαγγελματική 
δραστηριότητα)
• τα ειδικά χαρακτηριστικά των παροχών 
του ασφαλιστικού προγράμματος (π.χ. ό-
ρια κάλυψης και τυχόν ποσοστά συμμε-
τοχής του ασφαλισμένου, θέση νοσηλεί-

ας, κάλυψη στο εξωτερικό κλπ),
• το αποτέλεσμα που διαμορφώνει η 
σχέση ασφαλίστρων και αποζημιώσεων 
του προγράμματος 
• η εξέλιξη του κόστους των ιατρικών 
προϊόντων και των ιατρικών υπηρεσιών 
• τα υπόλοιπα έξοδα (προμήθειες παρα-
γωγών, διαχειριστικά κλπ) του ίδιου προ-
γράμματος.

Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, οι α-
σφαλιστές, προχωρούν κάθε χρόνο στην 
αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων έχο-
ντας πρωτίστως υπόψη τους ότι η ανα-
προσαρμογή του ασφαλίστρου έχει ως 
βασικό στόχο να «καλύψει» τη μελλοντι-
κή μεταβολή του κόστους των υπηρεσι-
ών υγείας, των οποίων θα κάνουν χρήση 
οι ασφαλισμένοι κάθε συγκεκριμένου 
προγράμματος και για τις οποίες υπηρε-
σίες θα πρέπει να λάβουν αποζημίωση α-
πό τον ασφαλιστή.

Το επόμενο διάστημα η αγορά καλείται 
σε επίπεδο Ένωσης να εξετάσει πως θα 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αναπρο-
σαρμογής των ασφαλίστρων για τα πα-
λαιά νοσοκομειακά προγράμματα καθώς 
τα νέα ετήσιας διάρκειας προσφέρουν 
μεγαλύτερη ευελιξία στην ετήσια προ-
σαρμογή των ασφαλίστρων και των πα-
ροχών.

Eίπαν:
Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ούτε λεπτό  
να χάσει. Πρέπει να πιάσουμε τον στόχο  
του πρωτογενούς πλεονάσματος

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος  σε παρέμβαση του  στο Υπουργικό Συμβούλιο

Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι ιστορικός συμβιβασμός, 
όπως συνέβη στην Ιταλία τη δεκαετία του 1970, 
αλλά εθνική ανάγκη για τη χώρα.

O πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο Υπουργικό Συμβούλιο

Λύση για τα νοσοκομειακά συμβόλαια  
αναζητά η ασφαλιστική αγορά
Συνέχεια από τη σελ. 1

Στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς 
και η Ετήσια Γενική Συνέλευση της  Ένωσης Συνεταιριστικών Ασφαλιστικών Ευρώπης 

(AMICE).  Όπως πληροφορείται το nextdeal η  συνάντηση άνοιξε με την ομιλία του επίτι-
μου καλεσμένου κ. Oli Rehn, Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της 
Ευρώπης, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ευρώπη «αν και δεν έχει ακόμη αναρ-
ρώσει πλήρως, έχει καταφέρει να βγει από την εντατική», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο 
κύριος Rehn έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρώπη των λαών και την ανάγκη για αλ-
ληλεγγύη και συνεργασία, ενώ στο ίδιο, θετικό κλίμα, φάνηκε βέβαιος ότι η Γηραιά Ή-
πειρος έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις. Τέ-

λος, είχε την ευκαιρία 
για μία ιδιαίτερη συνά-
ντηση με τα μέλη του 
Δ.Σ. της Ένωσης, μεταξύ 
των οποίων και ο κ. Δη-
μήτρης Ζορμπάς, Γενι-
κός Διευθυντής της Συ-
νεταιριστικής Ασφαλι-
στικής, κατά την οποία 
συζητήθηκαν εκτενώς 
οι τρέχουσες οικονομι-
κές εξελίξεις.Η δεύτερη 
μέρα ξεκίνησε με το 

«Συμπόσιο για την Υγεία», μία εξαιρετικής σημασίας εκδήλωση που επιβεβαίωσε την ι-
σχυρή θέληση των Συνεταιριστικών Ασφαλιστικών να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην παροχή υπηρεσιών υγείας, που θα είναι προσβάσιμες σε όλους τους Ευρωπαίους 
πολίτες. Ο απερχόμενος Πρόεδρος της AMICE, Asmo Kalpala, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το 
συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο, η αλληλεγγύη και η πελατοκεντρική πολιτική 
μας εγγυώνται τη δημιουργία ελκυστικών και εξαιρετικά ποιοτικών προϊόντων, σε αντί-
θεση με άλλες λύσεις που λειτουργούν καθαρά με γνώμονα την αύξηση τους κέρδους και 
βασίζονται σε αξίες που απέχουν πολύ από τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».Η  γενική 
συνέλευση της AMICE έκλεισε με τις εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι οποίες 
ανέδειξαν στη θέση της Προέδρου την κυρία Hilde Vernaillen, CEO του ομίλου P&VΟ εν 
λόγω όμιλος με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι  ένας εκ των μετόχων της Συνεταιριστικής Α-
σφαλιστικής. Στο νέο διοικητικό συμβούλιο επανεξελέγη και ο κ. Δημήτρης Ζορμπάς Γε-
νικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές 
ασφαλιστικές εταιρείες 

Δυνατά στις 
ασφαλίσεις 
υγείας

Τη θετική πορεία της Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α. συγγενής 
εταιρία της Εθνικής Α.Ε.Ε.Γ.Α, επιβεβαίωσε ο 
πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της εται-

ρείας, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, ο οποίος απευ-
θυνόμενος, προ ημερών, στη γενική συνέλευση 
των μετόχων ανακοίνωσε ότι, στο Α΄ πεντάμηνο 
του 2013 η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κα-
τά 54,63% έναντι του αντίστοιχου περυσινού δια-
στήματος. 

Όπως τόνισε ο ίδιος, παρά το περιβάλλον ύφε-
σης που βιώνει η οικονομία, τα έσοδα από ασφαλι-
στικές εργασίες ανήλθαν στο ποσό των 6,7 εκατ. 
ευρώ από 4,3 εκατ. ευρώ το α΄ πεντάμηνο του 
2012, ενώ πρόσθεσε ότι και η φετινή χρονιά θα 
βρει την εταιρεία υπεραποθεματοποιημένη και με 
υψηλή κερδοφορία. 

Σύμφωνα με τον κ. Μακρόπουλο, η ανοδική πο-
ρεία των μεγεθών της Ευρώπης Α.Ε.Γ.Α. οφείλεται 
στο άνοιγμα και στην ανάπτυξη  σε κλάδους όπου 

μέχρι και πρότινος δεν είχε δώσει ιδιαίτερη έμφα-
ση, στην εξωστρέφεια που επιδεικνύει προς τα δί-
κτυα πωλήσεων, αλλά και στο πολύ ισχυρό brand 
name που έκτισε μεθοδικά επί 43 χρόνια στην α-
σφαλιστική αγορά. 

Στο μεταξύ, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση 
των μετόχων της Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α. πραγματοποιή-
θηκε στις 14 Ιουνίου, με καθολική συμμετοχή των 
μετόχων, οι οποίοι ανανέωσαν την εμπιστοσύνη 
τους στο ισχύον Διοικητικό συμβούλιο, που απαρ-
τίζεται από 9 μέλη. Η θητεία του ανωτέρω διοικητι-
κού συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συ-
νέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 
2014.Επίσης, η Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α. ανακοίνωσε την 
εκλογή της εταιρίας ορκωτών ελεγκτών BAKER 
TILLY HELLAS για τον έλεγχο της χρήσης 2013, με 
τακτικό ελεγκτή τον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη (ΑΜ 
ΣΟΕΛ 10741) και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. 
Αχινιώτη Χριστόφορο (ΑΜ ΣΟΕΛ 35961).

Ευρώπη ΑΕΓΑ: Αύξηση παραγωγής 54,63% στο 5μηνοΤο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α
Νικόλαος Α. Μακρόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Σταύρος Κωνσταντάς
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
(Γενικός Διευθυντής Εθνικής Α.Ε.Ε.Γ.Α.)
Παρασκευή Κοντοπάνου
(Αναπλ. Γενική Δ/ντρια Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α.).
Katleen Μακροπούλου                                                      
(Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ) 
Ηλίας Κωνσταντόπουλος
(Δικηγόρος)
Αναστάσιος Τσιρώνης 
(Διδάκτωρ Πανεπιστημίου – Δικηγόρος)
Χρυσάνθη Σπηλιωτοπούλου
Δήμητρα Τσακνιά
Πηνελόπη Σταθοπούλου Ο κος Νικόλαος Μακρόπουλος, Πρόεδρος & 

Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρώπη ΑΕΓΑ
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

EIOPA
Solvency II 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των μέτρων για την αντιμετώπιση των 
μακροπρόθεσμων εγγυήσεων στο ε-
πικείμενο ρυθμιστικό καθεστώς του 
Solvency II δημοσίευσε η EIOPA, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της Insurance 
Europe.

Στην ανακοίνωσή της, η Insurance 
Europe, αναφέρει ότι το βασικό ζήτη-
μα, το οποίο τονίζεται από την ποσοτι-
κή μελέτη, είναι ότι το πλαίσιο του 
Solvency II –στην παρούσα του μορ-
φή- δεν αξιολογεί σωστά το διαθέσιμο 
κεφάλαιο ή το απαιτούμενο κεφάλαιο 
για τις ασφαλιστικές εταιρίες που προ-
σφέρουν μακροπρόθεσμες εγγυήσεις 
που υποστηρίζονται από μακροπρόθε-
σμα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό οφεί-
λεται στο γεγονός ότι οι προοπτικές 
της ασφάλισης μπορούν να μειώσουν 
ή να εξαλείψουν μακροπρόθεσμα την 
έκθεση των ασφαλιστών στην μετα-
βλητότητα της αγοράς, ενώ η τρέχου-
σα έκδοση του Solvency II, εσφαλμένα 
υποθέτει ότι οι ασφαλιστές επηρεάζο-
νται πάντα από την αστάθεια της αγο-
ράς. Όπως αναφέρεται, η σπουδαιότη-
τα της αντιμετώπισης του ζητήματος 
αυτού έχει αναγνωριστεί ευρέως. Διά-
φοροι φορείς, όπως η Τράπεζα Διε-
θνών Διακανονισμών, η OECD, η IMF, 
μαζί με τον ασφαλιστικό κλάδο, έχουν 
εκφράσει την ανησυχία, ότι εάν δεν 
βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις, η ικα-
νότητα των ασφαλιστών να συνεχί-
σουν να προσφέρουν μακροπρόθε-
σμες εγγυήσεις και ο ρόλος τους ως 
μακροπρόθεσμοι επενδυτές και πάρο-
χοι της χρηματοπιστωτικής σταθερό-
τητας κατά τη διάρκεια οικονομικής α-
στάθειας στην αγορά, μπορεί να τεθεί 
σε κίνδυνο. Σημαντικές προσπάθειες 
έχουν στραφεί προς την εξεύρεση λύ-
σεων και η ασφαλιστική βιομηχανία έ-
χει υποστηρίξει ένα πακέτο μέτρων ώ-
στε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τις μακροπρόθε-
σμες εγγυήσεις. Εάν εφαρμοστούν 
σωστά αυτά τα μέτρα, θα αντικατο-
πτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι α-
σφαλιστές διαχειρίζονται την μακρο-
πρόθεσμη επιχειρηματική τους, εξα-
σφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι στους οποί-
ους εκτίθενται οι ισολογισμοί τους δεν 
υπερεκτιμώνται και αποφεύγουν πε-
ριττή μεταβλητότητα στους ισολογι-
σμούς. Σημειώνεται τέλος, ότι η EIOPA 
έχει επίσης υποβάλει, με βάση τα ευ-
ρήματά της, κάποιες προτάσεις για την 
βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου του 
Solvency II, ενώ επισημαίνεται ότι  ο 
ασφαλιστικός κλάδος παραμένει προ-
σηλωμένος στην υποστήριξη της προ-
σπάθειας για τη διόρθωση των εκκρε-
μών προβλημάτων του Solvency II και 
την οριστικοποίηση του καθεστώτος το 
συντομότερο δυνατόν.
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Θ Ε Μ Α

Ανασφάλιστα 
οχήματα
Αντί να οικτίρουμε την πολιτεία για το αν 
προχωρά αργά η γρήγορα στη 
διασταύρωση των στοιχείων των 
οχημάτων για να εντοπίσει τα 
ανασφάλιστα αυτοκίνητα μήπως η Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και 
όσα  εκ των μελών της ενδιαφέρονται 

τώρα για το θέμα 
αυτό, να προτείνουν 
και στηρίξουν μία 
καμπάνια κατά του 
ανασφάλιστου 
αυτοκινήτου;

Πολύ σωστά η πολιτεία συνέστησε μετά 
από μεγάλη προσπάθεια της αγοράς τη 
σχετική νομοθεσία για τα ανασφάλιστα 
Και ενώ οι πρώτες «απειλές» φαίνεται να 
έπιασαν τόπο καθώς αυξήθηκε ο στόλος 
των ασφαλισμένων οχημάτων κατά 
500.000 από την αρχή του έτους μέχρι και 
τον Ιούνιο, άρχισαν ήδη οι γκρίνιες από 
ορισμένους παράγοντες της αγοράς ότι 
καθυστερεί η  εφαρμογή του μέτρου γιατί 
δεν ξεκίνησαν οι διασταυρώσεις.
Ενδεχομένως να έχουν δίκαιο, όμως είναι 
λάθος για την σωστή εικόνα της αγοράς 
να εστιάζει στον εισπρακτικό χαρακτήρα 
του μέτρου.
Λίγη υπομονή χρειάζεται σίγουρα εκείνο 
όμως που κυρίως χρειάζεται είναι η 
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών να 
φροντίσει περισσότερο για να βελτιώσει 
το κοινωνικό προφίλ της ιδιωτικής 
ασφάλισης.…

Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγο-
ρά και τον χρηματοοικονομικό χώρο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
Ε. ΣΠΥΡΟΥ-Γ.Κ. ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
e-mail: info@spiroueditions.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ
Ε. Σπύρου-Κ. Σπύρου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάσσεται από συντακτική ομάδα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO:  
Κωστής Ε. Σπύρου
ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Ευα Καμινάρη
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΑΕΒΕ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100,00 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 3229394, Fax: 210 3257074
Α.Φ.Μ. 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.

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματο-
ποιήθηκε η καθιερωμένη ετή-
σια εκδήλωση του Συνδέσμου  

Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφα-
λιστικών Εταιριών λίγο πριν τις 
καλοκαιρινές διακοπές. Σε ένα πο-
λύ ευχάριστο μέρος στο «Ble» στον 
Άλίμο τα δεκάδες στελέχη της α-
σφαλιστικής αγοράς που ανταπο-
κρίθηκαν για μία ακόμη φορά στο 
κάλεσμα του ΣΕΣΑΕ και τους προέ-
δρου του κ. Ερρίκου Μοάτσου, εί-
χαν την ευκαιρία σε ένα ευχάριστο 
παρά τις δυσκολίες της εποχής κλί-
μα, να συζητήσουν και να ανταλλά-
ξουν απόψεις για το παρόν και το 
μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς 
αλλά και τις καλοκαιρινές διακο-
πές.

Εκεί βρέθηκε το nextdeal αλλά 
και η κάμερα του nextdeal.gr στην 
ιστοσελίδα του οποίου μπορείτε να 
παρακολουθήσετε video με δηλώ-
σεις των εκπροσώπων ασφαλιστι-
κών εταιρειών.

ΣΕΣΑΕ: Μία ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Ασπίς-
Commercial

Αναγγελία 
απαιτήσεων 
\Έως  τις  4 Οκτωβρίου  μπορούν  
να αναγγείλουν τις απαιτήσεις 
τους στον επόπτη ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης, των υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση 
εταιρειών  Ασπίς και Commercial,  
οι δικαιούχοι ασφαλίσματος των 
ασφαλίσεων ζωής σύμφωνα με 
ανακοίνωση του  επόπτη κ. 
Κωνσταντίνου Παπακωστόπουλου. 
Ειδικότερα σε  ανακοίνωση του 
επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης 
της Ασπίς αναφέρονται τα εξής:
Ανακοινώνεται στους δικαιούχους 
ασφαλίσματος ασφαλίσεων ζωής 
της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση 
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», όπως αυτές 
ορίζονται στην ΥΑ 2574/2009 (ΦΕΚ 
Β ́ 2509/18.12.2009) και 
ταξινομούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παρ. 2 (περ. I έως και IX) 
του ν.δ. 400/1970, ότι δύνανται 
έως την 4/10/2013 να αναγγείλουν 
τις απαιτήσεις τους στον Επόπτη 
Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης. 
Συγκεκριμένα, καλούνται οι 
δικαιούχοι ασφαλίσματος των 
ασφαλίσεων ζωής της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας 
με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΕΓΑ» να προβούν κατά το άρθρο 
10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 σε 
αναγγελία των απαιτήσεων προς 
την Εταιρεία, προσκομίζοντας 
ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά 
τους στοιχεία στον Επόπτη 
Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης κ. 
Κωνσταντίνο Παπακωστόπουλο, Λ. 
Κηφισίας 62, Μαρούσι, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 800- 50-000-18. 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 
δεύτερο εδάφιο του ν.δ. 400/1970, 
ΔΕΝ καλούνται (και συνεπώς δεν 
αναγγέλλονται) οι δικαιούχοι 
ασφαλίσεων ζωής για τους 
οποίους δεν έχει επέλθει 
ασφαλιστική περίπτωση έως την 
ημερομηνία ανάκλησης αδείας 
λειτουργίας της άνω ασφαλιστικής 
επιχείρησης, ήτοι την 21 
Σεπτεμβρίου 2009. Μαρούσι , 19 
Ιουνίου 2013.Ο Επόπτης 
Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης 
Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος.
Στο ίδιο μήκος ήταν και η 
ανακοίνωση για τους  
ασφαλισμένους της Commercial 
Value.



6

N E X T D E A L  # 2 9 7 #  2 7  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  2 0 1 3

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα μια από 
τις σημαντικότερες συναντή-

σεις των κορυφαίων στελεχών της 
MetLife από την Περιφέρεια Ευρώπης, 
Μέσης Ανατολής και Αφρικής, με τη 
συμμετοχή στελεχών και από την  κε-
ντρική  διοίκηση της εταιρείας στις Η-
ΠΑ. 

Το Executive Leadership Team απο-
τελεί το κυριότερο όργανο χάραξης 
στρατηγικής για την Περιφέρεια Ευ-
ρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής 
της MetLife, ενώ οι προτάσεις και τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν από 
τις συναντήσεις των μελών του, δίνουν 
τον τόνο και προσδιορίζουν σε σημα-
ντικό βαθμό την πορεία της εταιρείας 
για τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
συνάντησης αναλύθηκε η στρατηγική 
της εταιρείας  σε σχέση με τις εξελίξεις 
στις αγορές των ασφαλειών Ζωής στις 
χώρες της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
στην Ελλάδα. Παράλληλα, αξίζει να 
σημειωθεί η ξεχωριστή βαρύτητα που 
είχαν οι συζητήσεις γύρω από τους το-
μείς της ηγεσίας, της καινοτομίας, κα-
θώς επίσης και της ανάπτυξης των 
στελεχών. Η επιλογή της Ελλάδας για 
την διοργάνωση μιας τόσο σημαντικής 
εταιρικής συνάντησης, φανερώνει την 
εμπιστοσύνη της MetLife στη χώρα μας 
και στις προοπτικές της, τόνισε ο επι-
κεφαλής της Περιφέρειας Ανατολικής 

και Νότιας Ευρώπης κ. Μ. Χατζηδημη-
τρίου, σημειώνοντας ότι αποτελεί ιδι-
αίτερη τιμή για όλους μας το γεγονός 
ότι φιλοξενήσαμε την κορυφαία ομάδα 
των στελεχών μας από ολόκληρη την 
Περιφέρεια Ευρώπης, Μέσης Ανατο-
λής και Αφρικής, καθώς επίσης και α-
πό την Κεντρική Διοίκηση της εταιρεί-
ας. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι ι-
δέες και οι προτάσεις που καταγράφη-

καν, θα συμβάλουν στην επιτυχημένη 
υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης και μα-
κροπρόθεσμης στρατηγικής της 
MetLife στην περιοχή μας. Στόχος της 
στρατηγικής αυτής είναι η ανάπτυξη 
και η καθιέρωση της Εταιρείας ως της 
κορυφαίας επιλογής σε όλες τις χώρες 
στις οποίες δραστηριοποιείται, με βά-
ση τη φερεγγυότητα και την οικονομική 
της ισχύ, αλλά και την προτεραιότητα 
που δίνουμε στην πελατοκεντρική φι-

λοσοφία και την άριστη εξυπηρέτηση 
των ασφαλισμένων μας”.

Σύσκεψη της Περιφέρειας 
Ανατολικής & Νότιας Ευρώπης 

Στην Αθήνα εν τω μεταξύ, ολοκλη-
ρώθηκαν  οι εργασίες της εξαμηνιαίας 
σύσκεψης της Περιφέρειας Ανατολικής 
και Νότιας Ευρώπης της MetLife. Στη 
σύσκεψη συμμετείχαν ο κ. Μ. Χατζηδη-
μητρίου, Regional Head Eastern & 
Southern Europe, τα στελέχη της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης, καθώς επίσης 
και οι γενικοί διευθυντές από την Ελλά-
δα, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κύπρο, 
τη Βουλγαρία, και τη Σερβία. Ακόμη, στη 
σύσκεψη παραβρέθηκε και αριθμός 
στελεχών από τα Κεντρικά Γραφεία της 
Εταιρείας στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρ-
κεια των εργασιών εξετάσθηκε η πο-
ρεία των εργασιών της MetLife στην 
Περιφέρεια Ανατολικής και νότιας Ευ-
ρώπης κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2013, ενώ έγινε διεξοδική συζήτηση 
σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιό-
τητες για τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση και ανά-
λυση χαρακτηριστικών επιτυχημένων 
πρωτοβουλιών με πολύ ουσιαστικά και 
επιτυχημένα αποτελέσματα, σε χώρες 
όπως η Ρωσία και η Ελλάδα, συμβάλ-

λοντας έτσι στην εποικοδομητική α-
νταλλαγή εμπειριών και στην ισχυρο-
ποίηση των συνεργιών ανάμεσα στις 
χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευ-
ρώπης. 

Παράλληλα, εξετάσθηκε μια σειρά 
σημαντικών θεμάτων, όπως η εστίαση 
στην περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώ-
πινου δυναμικού της Εταιρείας, ενώ το-
νίσθηκε με έμφαση για άλλη μια φορά η 
έμπρακτη αφοσίωση της Εταιρείας στην 
παροχή κορυφαίου επιπέδου υπηρεσι-
ών προς τους ασφαλισμένους. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, η MetLife υλοποιεί έ-
να συγκεκριμένο πρόγραμμα, που στο-
χεύει στη συνεχή αναβάθμιση της ε-
μπειρίας που αποκομίζει ο ασφαλισμέ-
νος σε κάθε επαφή του με την Εταιρεία. 
Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στα 
πλαίσια της πρωτοβουλίας προς μια ο-
λοκληρωμένη πελατοκεντρική φιλοσο-
φία, η οποία στοχεύει στην παροχή υπη-
ρεσιών που όχι απλά να ανταποκρίνο-
νται στις προσδοκίες των ασφαλισμέ-
νων, αλλά να τις ξεπερνούν. Κλείνοντας 
τις εργασίες της Συνάντησης, ο κ. Μ. Χα-
τζηδημητρίου, τόνισε ότι οι βάσεις για 
μια ακόμη πιο επιτυχημένη πορεία έ-
χουν τεθεί και η MetLife προσβλέπει σε 
μια δυναμική ανάπτυξη τα επόμενα χρό-
νια. 

Θ Ε Μ Α

MetLife 

Προσβλέπει σε δυναμική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια

Την ενδυνάμωση του Agency  
ανέδειξε ως προτεραιότητα 
για την Metlife Alico ο κ. 

Δημήτρης  Μαζαράκης, Αντιπρό-
εδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος της  εταιρείας με δηλώσεις 
του στο NextDeal. Ο κ. Μαζαρά-
κης μιλώντας  στον απεσταλμέ-
νο του NextDeal  Κωστή Σπύρου 
κατά την διάρκεια του εκπαιδευ-
τικού συνεδρίου που πραγματο-
ποιήθηκε από την εταιρεία στο 
Costa Navarino, γνωστοποίησε 
ότι οι στόχοι του agency για το 

2013-2016 είναι «να γίνουμε 
περισσότεροι, παραγωγικότεροι 
και καλύτεροι». Η στρατηγική 
της εταιρίας σύμφωνα με τον κ. 
Μαζαράκη στηρίζεται  σε τέσσε-
ρις πυλώνες:

1Τα δίκτυα, τους agents και τις 
συνεργασίες με νέα στελέχη 

τόσο σε επίπεδο συνεργασίας ό-
σο και σε επίπεδο ηλικίας. 

2Τα εναλλακτικά 
κανάλια πωλήσεων. 

3Τo Bancassurance για το ο-
ποίο, όπως είπε, είναι έτοιμη 

η εταιρία να χειριστεί, μόλις οι 
συνθήκες στην οικονομία και το 
τραπεζικό χώρο το επιβάλλουν 
στο προσεχές μέλλον. 

4Την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη. 
Ο κ. Μαζαράκης έδωσε ακό-

μη έμφαση  στην πελατοκεντρι-
κότητα και το customer service, 
ενώ σχετικά με τα unit links ση-
μείωσε ότι δεν είναι σημαντική 
μόνο η εγγύηση αλλά και ποιος 
δίνει την εγγύηση. Χαρακτηρι-
στικά αναρωτήθηκε τι είναι πιο 

σημαντικό και με μεγαλύτερη 
εγγύηση, ένα επιτόκιο μιας τρά-
πεζας ή ο χρηματιστηριακός 
δείκτης των 1700 καλύτερων 
εταιριών στις οποίες επενδύο-
νται τα unit links. 

Ο κ. Μαζαράκης σημείωσε 
την ανάγκη μεγαλύτερης εκπαί-
δευσης  του καταναλωτή. 

Ο κ. Μαζαράκης εξήρε επίσης 
τον  ρόλο του ασφαλιστή, ενώ 
σε ό,τι αφορά στα οικονομικά  
μεγέθη  γνωστοποίησε ότι ση-
μειώθηκε 24% αύξηση στο σύ-

νολο των πωλήσεων της εται-
ρίας στο πρώτο εξάμηνο σε 
σχέση με το 2012. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε με τη συμ-
μετοχή των κορυφαίων συνερ-
γατών του Παραγωγικού Συ-
στήματος στελεχών και εργαζο-
μένων της MetLife Alico. Στο 
συνέδριο παραβρέθηκαν ο κ. Δ. 
Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της 
MetLife Alico στην Ελλάδα, ο κ. 
Γ. Ζερβουδάκης, Agency 
Director καθώς επίσης και ο κ. 

Ν. Δασκαλάκης, Regional Vice 
President – Captive & 
Independent Agency.

Στη διάρκεια του Εκπαιδευτι-
κού Συνεδρίου, οι άνθρωποι 
του παραγωγικού και διοικητι-
κού δυναμικού της MetLife 
Alico είχαν την ευκαιρία να α-
νταλλάξουν επαγγελματικές ε-
μπειρίες, να αξιολογήσουν προ-
κλήσεις και ευκαιρίες, αλλά και 
να ανανεώσουν την δέσμευσή 
τους στους στόχους, το όραμα 
και τις αρχές της Εταιρείας.

Με 24% αύξηση παραγωγής τρέχει η MetLife Alico
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SAS Energy Forecasting  

Εξοικονόμηση 
εκατομμυρίων για τις 
ενεργειακές επιχειρήσεις

Σελ. 8

Τράπεζες
Κορυφώνουν οι 
επισφάλειες . Ανάχωμα  
οι υψηλές προβλέψεις

Σελ. 9

Eurobank
Ο  Χρήστος Μεγάλου, θα είναι 
ο νέος διευθύνων σύμβουλος 
με απόφαση του ΤΧΣ

Σελ. 9

Του Χρήστου Κίτσιου 

Τη μεγάλη έκπληξη έκανε η Τράπεζα Πει-
ραιώς, συγκεντρώνοντας από ιδιώτες 
επενδυτές κεφάλαια, που ξεπερνούν  τα 

1,4 δις ευρώ, αγγίζοντας το 1,5 δις ευρώ και 
ως εκ τούτου εξασφαλίζει ιδιωτική συμμε-
τοχή άνω του 19% στην αύξηση κεφαλαίου 

► Πως καλύφθηκαν αδιάθετες μετοχές αξίας 500 εκατ. ευρώ μέσω του 
SPV Olympus Finance
► Σε ποιους χαρίζει και για ποιο λόγο 75 εκατ. μετοχές η Societe Generale 
► Κεφάλαια της τάξης των 1,4 -1,5 δις ευρώ συγκέντρωσε από ιδιώτες η 
Πειραιώς.

ΕΤΕπ: Κονδύλι  500 εκ. ευρώ  για τη χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου στην Ελλάδα

Πεντακόσια εκ. ευρώ  χορηγεί η  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων για τη χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου, 

προκειμένου να στηρίξει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις  που έχουν διεθνή εμπορικό προσανατολισμό. 

Ειδικότερα, η ΕΤΕπ, θα παρέχει εγγυήσεις σε εμπορικές 
τράπεζες για πράξεις εμπορικής χρηματοδότησης και οι  εγγυ-
ήσεις αυτές θα χρησιμοποιούνται σε ανακυκλούμενη βάση με 
σκοπό να στηρίζουν όγκο συναλλαγών της τάξεως του 1,5 δισ. 
ευρώ ετησίως. Οι σχετικές χρηματοδοτικές συμβάσεις υπε-
γράφησαν σήμερα σε δημόσια τελετή στην Αθήνα, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρωθυπουργός  κ. Αντώνης Σαμαράς, ο Υπουρ-
γός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας και ο Υπουργός Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων κ. Κωστής Χατζηδάκης. Από πλευράς ΕΤΕπ, υπέγραψε 
ο αρμόδιος για την Ελλάδα Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Mihai 
Tanasescu παρουσία του Προέδρου της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer. 
Δεδομένου ότι η ΕΤΕπ είναι η τράπεζα της ΕΕ, θεωρήσαμε ότι 

οφείλουμε να προσφέρουμε στην Ελλάδα τα εργαλεία που της 
είναι περισσότερο απαραίτητα στις παρούσες συνθήκες και, 
ως εκ τούτου, αναπτύξαμε αυτόν τον νέο μηχανισμό, τον οποίο 
εγκαινιάζουμε,  τόνισε με την  ευκαιρία της υπογραφής, ο 
Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ Werner Hoyer . Με αυτόν τον μηχανισμό 

ενίσχυσης της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου, η 
ΕΤΕπ θα λειτουργεί ως ασφαλής γέφυρα μεταξύ κορυφαίων 
ελληνικών και ξένων τραπεζών, για τη στήριξη των ελληνι-
κών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των εισαγωγών 
και εξαγωγών. Η ΕΤΕπ θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον 

μετριασμό των κινδύνων, όπως τους εκτιμούν οι εμπορικές 
τράπεζες, που δεν είναι πλέον σε θέση να παρέχουν τέτοιου εί-
δους υπηρεσίες, και θα δώσει τη δυνατότητα να συνεχιστεί η 
παροχή αυτών των υπηρεσιών σε μια περίοδο κατά την οποία 
η Ελλάδα χρειάζεται χρηματοδότηση των εξωτερικού της ε-
μπορίου, προκειμένου να επιδιώξει μια οικονομική ανάπτυξη 
στηριζόμενη στις εξαγωγές για την ανάκαμψη της οικονομίας 
της.  Μέσω του μηχανισμού ενίσχυσης της χρηματοδότησης 
του εξωτερικού εμπορίου, η ΕΤΕπ θα παρέχει στις ξένες τρά-
πεζες κατάλληλες εγγυήσεις υπέρ των ελληνικών τραπεζών, 
για ενέγγυες πιστώσεις και άλλα μέσα χρηματοδότησης του ε-
μπορίου. Αυτό θα περιορίσει την υποχρέωση καταβολής με-
τρητών ως εγγύησης, που άλλως θα επιβαλλόταν στις περισ-
σότερες ΜΜΕ, και θα αυξήσει την πρόσβαση σε μέσα χρημα-
τοδότησης των διεθνών εμπορικών συναλλαγών σε μια περί-
οδο κατά την οποία το εμπόριο μπορεί να παίξει σημαντικό ρό-
λο στην οικονομική ανάπτυξη.

Eurogroup

Ανακεφαλαιοποίηση  
των τραπεζών  
απευθείας από τον ESM 

Σε συμφωνία για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών με κεφάλαια από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας, χωρίς δηλαδή να επιβαρύνο-
νται οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ε.Ε., 
κατέληξαν οι υπουργοί των Οικονομικών της Ευρω-
ζώνης. «Συμφωνήσαμε απόψε για το πώς ο Ευρω-
παϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα λειτουργήσει 
σε γενικές γραμμές», δήλωσε ο υπουργός Οικονομι-
κών της Ιρλανδίας Μάικλ Νούναν, μετά τη συνεδρί-
αση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Από την 
πλευρά του ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάι-
σελμπλουμ υποστήριξε πως «η πράξη αυτή θα δια-
τηρήσει τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ» και 
την αποτροπή της «μετάδοσης της τραπεζικής κρί-
σης στη κρίση του δημόσιου χρέους». Η απόφαση 
αυτή είναι πολύ σημαντική για εμάς, επεσήμανε ο ε-
πικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστω-
τικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), Κλάους Ρέγκλινγκ. Τα δι-
αθέσιμα κεφάλαια του ΕΜΣ ανέρχονται σήμερα στα 
500 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συγκέντρωσε κεφάλαια, που ξεπερνούν  τα 1,4 δις ευρώ

Συνέχεια στη σελ. 8

Κίνηση ματ με αδιάθετες μετοχές
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των  7,33 δις ευρώ.  Κλειδί για την επιτυχία αποδει-
κνύεται η κίνηση ματ να υπάρξει ιδιωτική τοποθέτη-
ση για αδιάθετες μετοχές αξίας 500 εκατ. ευρώ και 
βεβαίως η απόφαση της Societe Generale να χαρί-
σει 75 εκατομμύρια μετοχές σε όσους συμμετείχαν 
στην παραπάνω ιδιωτική τοποθέτηση.  

Σε αντίθεση με την Alpha Bank η Τράπεζα Πειραι-
ώς δεν υπέγραψε σύμβαση εγγύησης κάλυψης τυ-
χόν αδιάθετων μετοχών με κοινοπραξία ξένων τρα-
πεζών. Έκανε κάτι πιο λειτουργικό με βάση τη δομή 
της αύξησης κεφαλαίου και τους όρους των επιμέ-
ρους συμφωνιών με την Societe Generale και την 
BCP. 

Barclays, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank και 
Goldman Sachs προχώρησαν στην σύσταση εταιρεί-
ας ειδικού σκοπού στο Λουξεμβούργο με την επω-
νυμία «Olympus Finance». Μέσω της παραπάνω ε-
ταιρείας, πρακτικά διενεργήθηκε ιδιωτική τοποθέ-
τηση αδιάθετων μετοχών Πειραιώς.

Η εταιρεία ειδικού σκοπού « Olympus Finance» 
προχώρησε στην έκδοση δύο μετατρέψιμων σε με-
τοχές Πειραιώς ομολογιακών δανείων. Το ένα ύ-
ψους 170 εκατ. ευρώ και το άλλο ύψους 500 εκατ. 
ευρώ. 

Το πρώτο Μετατρέψιμο Ομολογιακό καλύφθηκε 
εξ ολοκλήρου από την Societe Generale. Με τα 170 
εκατ. ευρώ, που πήρε από τη διάθεση των ομολογι-
ών, η Olympus Finance προχώρησε στην αγορά 100 
εκατομμυρίων μετοχών της Πειραιώς προς 1,70 ευ-
ρώ έκαστη.  

Η Societe Generale ( SocGen) πήρε, όμως, στα χέ-
ρια της ομολογίες που αντιστοιχούν σε 25 εκατομ-
μύρια μετοχές της Πειραιώς, παρότι πλήρωσε για να 
πάρει 100 εκατομμύρια μετοχές. Τις υπόλοιπες 75 
εκατομμύρια μετοχές η SocGen τις έδωσε ως bonus 
σε όσους αγόρασαν το δεύτερο ΜΟΔ ύψους 500 ε-
κατ. ευρώ που εξέδωσε η Olympus Finance. 

Δηλαδή για όποιον πρακτικά αγόραζε μέσω της ι-
διωτικής τοποθέτησης που διενήργησε το SPV 10 
μετοχές της Πειραιώς η SocGen χάριζε άλλες 2,5 
μετοχές εντελώς δωρεάν μαζί με τα warrants που 
τους αναλογούν!! 

Οι Γάλλοι υποχρεώθηκαν να το κάνουν αυτό, βά-

σει της συμφωνίας που είχαν υπογράψει το φθινό-
πωρο του 2012 με την Πειραιώς. Η συμφωνία προ-
έβλεπε ότι η SocGen θα έβαζε 170 εκατ. ευρώ στην 
αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς, αλλά θα έπαιρνε 
το 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. 

Αν η SocGen λάμβανε όλες τις μετοχές που πλή-
ρωσε δηλαδή 100 εκατομμύρια μετοχές θα απο-
κτούσε το 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραι-
ώς και επομένως το 20% των δικαιωμάτων ψήφου 
( συνυπολογιζομένων και των warrants). Έτσι θα 
κινδύνευε να ενοποιήσει την Πειραιώς καθώς το 
γαλλικό θεσμικό πλαίσιο επιβάλει ενοποίηση με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης εφόσον ελέγχεται πάνω 
από το 10% των δικαιωμάτων ψήφου. 

Για να αποφύγουν τον παραπάνω κίνδυνο οι Γάλ-
λοι προτίμησαν να χαρίσουν 75 εκατομμύρια μετο-
χές και να μείνουν με 25 εκατομμύρια μετοχές Πει-
ραιώς που αντιστοιχούν στο 0,5% του νέου μετοχι-
κού της κεφαλαίου.  Η υπερκάλυψη στην ιδιωτική 
τοποθέτηση. 

Το παραπάνω bonus από την SocGen σε συνδυα-
σμό με τα καλά θεμελιώδη στοιχεία ( θετική καθαρή 
θέση, τιμή προς λογιστική αξία στο 1, υψηλές συ-
νέργειες κά) είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξει εντυ-
πωσιακή υπερκάλυψη στην έκδοση του ΜΟΔ των 
500 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με στελέχη ξένων επενδυτικών τραπε-
ζών συγκεντρώθηκαν αιτήσεις για κεφάλαια της τά-
ξης των 1,3 δις ευρώ (!), αλλά αντλήθηκαν κεφάλαια 

500 εκατ. ευρώ. Με τα παραπάνω κεφάλαια η 
Olympus Finance προεγγράφηκε για αδιάθετες με-
τοχές Πειραιώς ίσης αξίας. Έτσι μια ομολογία αντι-
στοιχεί σε μια μετοχή Πειραιώς.  

Με τον τρόπο αυτό η Πειραιώς συγκέντρωσε από 
ξένα funds αλλά και ιδιωτικά χαρτοφυλάκια 500 ε-
κατ. ευρώ. Αν σε αυτά συνυπολογισθούν και τα 170 
εκατ. ευρώ που έβαλε η SocGen και τα 400 εκατ. ευ-
ρώ που έβαλε η BCP τότε μόνο από τις συγκεκριμέ-
νες τρεις πηγές συγκεντρώθηκαν 1,07 δις ευρώ. Η 
Πειραιώς δε συγκέντρωσε επιπλέον 330 με 400 ε-
κατ. ευρώ από όσους άσκησαν δικαιώματα ή από αι-
τήσεις προεγγραφής και δηλώσεις πρόθεσης κάλυ-
ψης αδιάθετων μετοχών.  Έτσι το συνολικό ποσό ξε-
πέρασε τα 1,4 δις ευρώ και αν οι αιτήσεις προεγγρα-
φής και κάλυψης αδιάθετων ικανοποιηθούν στο σύ-
νολό τους τότε τα warrants θα ενέχουν δικαίωμα α-
γοράς 4,65 με 4,55 νέων μετοχών Πειραιώς κυριό-
τητας ΤΧΣ. 

Γιατί οι ξένοι ποντάρουν σε Πειραιώς 
Το υψηλό ενδιαφέρον των ξένων εξηγείται, σύμ-

φωνα με τους ίδιους από μια σειρά παράγοντες.Η 
Πειραιώς όπως και η Alpha διενεργεί την αύξηση 
κεφαλαίου με θετική καθαρή θέση και σε τιμή που α-
ντιστοιχεί σε μια φορά τη λογιστική της αξία ( price 
to book value).

Ακόμη και αν εμφανίσει ζημιές τα επόμενα τρίμη-
να ο παραπάνω δείκτης μπορεί να παραμείνει σε α-

νεκτά επίπεδα. Και αυτό γιατί η Πειραιώς διαθέτει υ-
ψηλότερες συνέργειες ακόμη και από την Alpha κα-
θώς και υψηλότερες προβλέψεις επί του συνόλου 
του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου ο 
δείκτης προβλέψεων προς συνολικά δάνεια ανέρ-
χεται σε 15,5%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για την 
Alpha ανέρχεται σε 14,9%. Τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια της Πειραιώς ανέρχονται στο 31% του χαρτο-
φυλακίου χορηγήσεων ενώ της Alpha διαμορφώ-
νονται στο 28%. 

Ως εκ τούτου η Πειραιώς διαθέτει ικανοποιητικό 
ανάχωμα για να περιορίσει ζημιές επόμενων χρήσε-
ων, εφόσον βέβαια οι προβλέψεις για την πορεία 
της οικονομίας επιβεβαιωθούν και εντός του 2014 
η χώρα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Το δεύτερο «ανάχωμα» της Πειραιώς είναι οι υ-
ψηλές συνέργειες. Το σύνολο των προ φόρων συ-
νεργειών κόστους, χρηματοδότησης και εσόδων 
που μπορούν να αποφέρουν οι ενοποιήσεων των ε-
ξαγορών εκτιμάται σε περίπου 547 εκατ. ευρώ ετη-
σίως, μετά όμως την πάροδο τριετίας. Τα κόστη εν-
σωμάτωσης της περιόδου 2013-15 ανέρχονται σε 
423 εκατ. ευρώ. Από αυτό το 38% προβλέπεται να 
καλυφθούν εντός της τρέχουσας χρήσης, το 45% το 
2014 και το υπόλοιπο 17% εντός του 2015. 

Το ατού της Πειραιώς είναι ότι διαθέτει πιο εύκο-
λες συνέργειες, λόγω των πολλαπλών συγχωνεύ-
σεων και του μεγέθους από τις άλλες συστημικές 
τράπεζες και επομένως διαθέτει ισχυρότερους κα-
ταλύτες για τους επενδυτές. Για παράδειγμα, ο όμι-
λος έχει την υψηλότερη έκθεση μεταξύ των συστη-
μικών τραπεζών σε προθεσμιακές καταθέσεις ( πε-
ρί τα 18 δις ευρώ). 

 Η υποχώρηση του μέσου επιτοκίου προθεσμια-
κών προς το 4% επιφέρει ήδη μείωση του κόστους 
χρηματοδότησης, ενώ αν στους επόμενους μήνες το 
μέσο επιτόκιο υποχωρήσει όπως προβλέπεται προς 
τα επίπεδα του 3% τα οφέλη θα είναι ακόμη μεγαλύ-
τερα. Επιπρόσθετα, η Πειραιώς έχει μεγαλύτερη έκ-
θεση σε χρηματοδότηση από τον ELA και η προβλε-
πόμενη μείωση του ενέχει υψηλότερα περιθώρια ε-
ξοικονόμησης σε σχέση με τις άλλες συστημικές 
τράπεζες.

Πειραιώς:  Κίνηση ματ με αδιάθετες μετοχές
Συνέχεια από τη σελ. 7

To SAS Energy Forecasting αποτελεί την πρόταση της SAS, με 
στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις ενέργειας και κοινής ωφέ-
λειας να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τα 

"μεγάλα δεδομένα" (big data). Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοί-
νωση, σε αντίθεση με ανταγωνιστικές λύσεις πρόβλεψης ενεργει-
ακού φορτίου, η λύση SAS Energy Forecasting υποστηρίζει πολλα-
πλούς χρονικούς ορίζοντες – από την επόμενη ώρα μέχρι και τα ε-
πόμενα 50 χρόνια. 

Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μπορούν να χρησιμοποιούν big 
data από έξυπνους μετρητές, μονάδες παραγωγής ενέργειας και 
άλλες πηγές για να παράγουν ακριβείς και έγκαιρες προβλέψεις 
των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων φορτίων, αλλά και 
της ζήτησης. Αυτό τις βοηθά να εμπορεύονται ενέργεια με καλύτε-
ρους όρους στην ελεύθερη αγορά, έχοντας παράλληλα τη δυνατό-
τητα να διαχειρίζονται καλύτερα τους σταθμούς παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας, γεννήτριες και άλλες πηγές. 

Κυριαρχία και στο CRM
Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά εν τω μεταξύ, η  εταιρεία μελε-

τών Gartner τοποθετεί τη SAS στο τεταρτημόριο των ηγετών του 

Μagic Quadrant, στην πρόσφατη μελέτη της με τίτλο: Magic 
Quadrant for CRM Multichannel Campaign Management. Αναλυτι-
κότερα, η SAS, βρίσκεται, σύμφωνα με τη Gartner, ανάμεσα στους 
προμηθευτές που "επιτυγχάνουν συνεχώς καλύτερες επιδόσεις στη 
συνολική διαχείριση προωθητικών εκστρατειών για βασικές και ε-
ξελιγμένες καμπάνιες, καθώς και στην ενοποίηση με το ψηφιακό 
marketing". Επιπροσθέτως, η Gartner χαρακτηρίζει ως ηγέτες ε-
κείνους που έχουν "ολοκληρωμένη εικόνα, υψηλή διείσδυση και ι-
σχυρό momentum της αγοράς και ένα στρατηγικό όραμα για την α-
νάπτυξη του τομέα διαχείρισης προωθητικών εκστρατειών."

4 νέες λύσεις
• SAS® High-Performance Marketing Optimization: βελτιστοποιεί 
τις καμπάνιες για μεγάλες ποσότητες δεδομένων με πρωτοφανή 
ταχύτητα. Τα αποτελέσματα είναι τόσο γρήγορα που ένα στέλεχος 
marketing με εκατοντάδες προσφορές για καμπάνιες, χιλιάδες πε-
ριορισμούς και εκατομμύρια γραμμών πελατειακών εγγραφών, 
μπορεί να προβλέψει ποσοτικά το αντίκτυπο των αλλαγών μέσα σε 
λίγα λεπτά.
• SAS® Adaptive Customer Experience: μία νέα λύση για ψηφιακό 

marketing, που συνδυάζει αναλύσεις στα web sites με άλλα online 
και offline δεδομένα, παρέχοντας εξατομικευμένες πελατειακές α-
ντιδράσεις και ομοιόμορφη πελατειακή εμπειρία ανάμεσα στα δια-
φορετικά κανάλια. Η, σε πραγματικό χρόνο, συλλογή των δεδομέ-
νων, που αναιρεί την ανάγκη προσθήκης ετικετών στο web site, 
μειώνει το κόστος σε σύγκριση με τα παραδοσιακά Web analytics.
• SAS® Visual Analytics: η νέα πρωτοποριακή λύση της SAS φέρ-
νει τα ισχυρά analytics σε περισσότερους χρήστες από ποτέ. Συν-
δυάζει απαράμιλλα analytics με τη μοναδική in-memory αρχιτεκτο-
νική, διαισθητική εξερεύνηση δεδομένων, υποστήριξη Hadoop και 
πολλαπλές επιλογές απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένου του 
iPad. Eίναι η μοναδική λύση με τεχνολογία in-memory ειδικά σχε-
διασμένη για επιχειρηματική απεικόνιση των big data σε προσιτούς 
servers.

H σουίτα SAS Customer Intelligence, αποτελεί την πιο ολοκλη-
ρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης marketing για τις επιχειρήσεις, 
περιλαμβάνοντας: διαμόρφωση στρατηγικής, απόκτηση βαθιάς 
γνώσης από τα δεδομένα και τα analytics, βελτιστοποίηση προω-
θητικών εκστρατειών πολλαπλών καναλιών και αλληλεπιδράσε-
ων πελατών, και κατανόηση της εμπειρίας του πελάτη.

SAS Energy Forecasting: Εξοικονόμηση εκατομμυρίων για τις ενεργειακές επιχειρήσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – BCP: Η BCP όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης δεν δεσμεύεται να διατηρήσει τις 
μετοχές Πειραιώς που θα αποκτήσει καλύπτοντας με 400 εκατ. ευρώ την ιδιωτική τοποθέτηση.  Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες οι Πορτογάλοι προτίθενται να πουλήσουν τις μετοχές Πειραιώς που θα αποκτήσουν μετά την παρέλευση 6 μηνών α-
πό την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.  Πρόθεση που είχαν δημοσιοποιήσει στην ανακοίνωση την οποία είχαν εκ-
δώσει στην Πορτογαλία για τη συμφωνία μεταβίβασης της Millennium στην Πειραιώς.    
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Η εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
οι γνωστές σε όλους πλέον, επισφάλειες, 
θα είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα που θα 

κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εγχώριες τράπε-
ζες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφα-
λαιοποίησής τους.  

Alpha και Πειραιώς, μετά τις ΑΜΚ, διαθέτουν ι-
κανοποιητικό κεφαλαιακό απόθεμα για την αντι-
μετώπιση ζημιών που θα προκύψουν, κυρίως από 
επισφάλειες ως το 2014, ενώ Εθνική και 
Eurobank πρέπει να προχωρήσουν σε συμπλη-
ρωματικές κινήσεις ενίσχυσης των εποπτικών 
τους κεφαλαίων. 

Ακόμη όμως και οι τράπεζες που διαθέτουν υ-
ψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και υψηλές προβλέ-
ψεις θα πρέπει να “δαμάσουν” τον ρυθμό δημι-
ουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων και 
να αντιμετωπίσουν δάνεια, που έχουν καταστεί 
στην πράξη μη εξυπηρετούμενα, παρ’ ότι τυπικά 
είναι ακόμη ενήμερα. 

Παρ’ ότι ο ρυθμός δημιουργίας νέων μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων έχει επιβραδύνει από το τέ-
ταρτο τρίμηνο του 2012, η αύξησή τους παραμένει 
ανησυχητική για δύο λόγους: Πρώτον γιατί τα μη 
εξυπηρετούμενα έχουν ήδη ανέβει στα υψηλά ε-
πίπεδα του 25% με 31% του συνολικού χαρτοφυ-
λακίου χορηγήσεων και δεύτερον γιατί η κεφα-
λαιακή υπερεπάρκεια των τραπεζών έχει σχεδια-
σθεί με συγκεκριμένες προβλέψεις από την 
BlackRock. 

Το γεγονός ότι ακόμη και τράπεζες όπως η «κα-
λή ΑΤΕ», η Εμπορική και η Γενική που αγοράστη-
καν καθαρές από μη εξυπηρετούμενα, εμφανίζουν 
τους τελευταίους μήνες νέες επισφάλειες, απηχεί 
την τάση της αγοράς. 

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό της Πειραι-
ώς, τα στοιχεία ενεργητικού, που απέκτησε με την 
εξαγορά της ATEbank και τα οποία αποτελούνταν 
κυρίως από εξυπηρετούμενα δάνεια, «έχουν έ-
κτοτε παρουσιάσει μία μέτρια επιδείνωση κυρίως 
λόγω των δυσμενών μακροοικονομικών συνθη-
κών». Αντίστοιχη επιδείνωση είχε και το χαρτο-
φυλάκιο χορηγήσεων που απέκτησε από τη Γενι-
κή Τράπεζα. 

Ανάχωμα οι υψηλές προβλέψεις 
Οι διοικήσεις των τραπεζών εμφανίζονται κα-

θησυχαστικές, τονίζοντας ότι η διαγνωστική με-
λέτη της BlackRock προέβλεπε κορύφωση στο 
ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών το 2012-
13 και επιβράδυνση του ρυθμού εν συνεχεία, κάτι 
που ήδη γίνεται, με τη διαφορά ότι ήταν τόσο έντο-
νη η ανάπτυξη επισφαλειών το 2012, λόγω της 
πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, που η ε-
πιβράδυνση ήρθε ταχύτερα. 

Ο λόγος όμως για τον οποίο οι τραπεζίτες δεν 
καίγονται, είναι οι υψηλές σωρευτικές προβλέ-
ψεις που έχουν ήδη σχηματίσει και σε κάποιες πε-
ριπτώσεις έχουν φθάσει ή και ξεπεράσει τα νού-
μερα που εκτιμούσε η BlackRock στο δυσμενές 
σενάριο. 

Όπως προκύπτει από τα ενημερωτικά δελτία 
για τις αυξήσεις κεφαλαίου, τον Μάρτιο του 2013 
κάποιες τράπεζες είχαν ήδη ξεπεράσει τον στόχο 
τριετίας που προέβλεπε το δυσμενές σενάριο της 
BlackRock για σωρευτικές προβλέψεις, ή τον έ-

χουν πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής.  
Για παράδειγμα η Τράπεζα Πειραιώς, σε επίπε-

δο μητρικής, είχε δείκτη σωρευτικών ζημιών 
(συσσωρευμένες προβλέψεις και διαγραφές) 
προς μεικτές χορηγήσεις ύψους 16% την 31η 
Μαρτίου 2013, ήδη σε ανώτερο επίπεδο της αρνη-
τικής τριετούς υπόθεσης της BlakcRock (15,3% ε-
κτιμώμενες απώλειες από δάνεια). 

Πράγμα το οποίο συνεπάγεται, όπως τονίζει το 
ενημερωτικό, ότι η επιδείνωση της ποιότητας του 
ενεργητικού της τράπεζας «υπερβαίνει ήδη τις 
προβλέψεις και τις υποθέσεις του δυσμενούς σε-
ναρίου της BlackRock για τις προβλεπόμενες α-
πώλειες στο τέλος της τριετίας του αντίστοιχου 
χαρτοφυλακίου της τράπεζας». 

Η περίπτωση της Πειραιώς είναι χαρακτηριστι-
κή για όλο το τραπεζικό σύστημα και αυτό γιατί εί-
χε τις χαμηλότερες, μεταξύ των συστημικών τρα-
πεζών, μεικτές αναμενόμενες απώλειες από δά-
νεια (gross credit loss projections), για το διάστη-
μα μεταξύ Ιουνίου 2011 και Ιουνίου 2014, με βά-
ση τη διαγνωστική μελέτη της BlackRock. 

Ο ενοποιημένος δείκτης μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (NPLs ratio) του Ομίλου, αυξήθηκε από 
13,5% την 31η Δεκεμβρίου 2011, σε 23,3% την 
31η Δεκεμβρίου 2012 και σε 31,4% την 31η Μαρ-
τίου 2013, συγκριτικά με 13,2% για τα δάνεια στην 
Ελλάδα την 31η Δεκεμβρίου 2011, 23% την 31η 
Δεκεμβρίου 2012 και 31,8% την 31η Μαρτίου 
2013 αντίστοιχα.

Ο Όμιλος Πειραιώς θεωρεί ότι το δανειακό του 
χαρτοφυλάκιο έχει δομηθεί με σύνεση, με δείκτη 
κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από 
συσσωρευμένες προβλέψεις στο 50% κατά την 
31η Μαρτίου 2013, επίπεδο που μεταφράζεται σε 
δείκτη συσσωρευμένων προβλέψεων προς συνο-
λικές μεικτές χορηγήσεις ύψους 16%. Επιπροσθέ-
τως των παροχών μετρητών, η Τράπεζα έχει, όπου 
αυτό είναι δυνατόν, επιδιώξει τη λήψη καλυμμά-
των και εξασφαλίσεων από τους πελάτες της.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2012 η πρόβλεψη της 
Εθνικής για απομείωση δανείων για το εγχώριο 
χαρτοφυλάκιο ανερχόταν ήδη σε 5,3 δισ. ευρώ, 
μια ανάσα δηλαδή από την πρόβλεψη των 5,8 δις 
ευρώ του δυσμενούς σεναρίου της BlackRock για 
την τριετία ως τον Ιούνιο του 2014. 

Στοπ σε αναχρηματοδοτήσεις δανείων λέει 
το ΔΝΤ 

Στην πρόσφατη έκθεσή του για την Ελλάδα το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η πιστω-
τική επέκταση αναμένεται να υστερεί της ανάκαμ-
ψης για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω των πε-
ριορισμών στη χρηματοδότηση  (αργή επιστροφή 
καταθέσεων, ζημιές από επισφάλειες) αλλά και 
της ανάγκης προσεκτικής πιστοδοτικής πολιτικής. 
Συστήνει δε τη σταδιακή πτώση του δείκτη χορη-
γήσεων προς καταθέσεις στο 80%. 

Από την άλλη το ΔΝΤ κρίνει ως σημαντικό, α-
φενός να διασφαλισθεί ότι οι πιστωτικές συνθή-
κες δεν θα παραμείνουν σφικτές, αφετέρου η δι-
αδικασία της απομόχλευσης να μην εκτροχιάσει 
την ανάκαμψη της οικονομίας. 

Για να επιτευχθεί η παραπάνω ισορροπία θα 
πρέπει να υπάρξει σύμφωνα με το ΔΝΤ αποτελε-
σματική κατανομή των νέων πιστώσεων. 

Η πείρα του Ταμείου από σειρά χωρών αποκα-
λύπτει ότι το 25% της ανάκτησης προβλέψεων 
δεν εξαρτάται από την πολιτική πιστωτικής επέ-
κτασης, αλλά αντίθετα ότι απαιτείται χρόνος για 
να «επιδιορθώσουν» οι οφειλέτες των τραπεζών 
τους ισολογισμούς τους. 

Η έκθεση του ΔΝΤ θεωρεί ως ιδιαίτερα σημα-
ντικό στο απαιτητικό περιβάλλον που δημιουρ-
γούν οι ανεπαρκείς πόροι χρηματοδότησης να μην 
παγιδεύονται πόροι σε συνεχείς αναχρηματοδο-
τήσεις δανείων αλλά να κατευθυνθούν σε παρα-
γωγικότερες χρήσεις. Κλειδί για την εξασφάλιση 
επαρκών πιστώσεων σε νέες δυναμικές επιχει-
ρήσεις, ιδιαίτερα μικρομεσαίες, θα είναι οι ρυθμι-
στικές πρακτικές να αποθαρρύνουν τις  αναχρη-
ματοδοτήσεις δανείων, σημειώνει χαρακτηριστι-
κά η έκθεση. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 
στοχευμένα και καλά σχεδιασμένα προγράμματα 
αναδιάρθρωσης δανείων υπερχρεωμένων οφει-
λετών, ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις και 
η κατανάλωση. 

Το ΔΝΤ παραθέτει επιτυχή παραδείγματα χρη-
ματοδοτούμενων από κυβερνήσεις προγραμμά-
των αναδιάρθρωσης όπως αυτά των ΗΠΑ, Ηνω-
μένου Βασιλείου και Ισλανδίας. 

► Πονοκέφαλος η συνεχιζόμενη, αν και με χαμηλότερο ρυθμό αύξηση, 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
► Κορυφώνουν οι επισφαλείς, λένε οι τραπεζίτες.  Ανάχωμα οι 
υψηλές προβλέψεις

Τι συστήνει το ΔΝΤ – Γιατί είναι δεμένα τα χέρια των τραπεζών 

Τράπεζες: Υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα οι επισφάλειες 

Τα διδάγματα που προέκυψαν  
από την παραπάνω εμπειρία είναι τα εξής: 

Η αναδιάρθρωση θα πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει συστημικός κίνδυνος για την οικονομία 
Η στοχευμένη ανακούφιση θα πρέπει να παρέχεται στους πιο αναξιοπαθούντες από τους δανειολήπτες 
Εάν οι δανειολήπτες είναι αφερέγγυοι απαιτείται σχηματισμός προβλέψεων 
Το πρόγραμμα θα πρέπει να σχεδιασθεί σε συνεργασία με τις τράπεζες. Σε οποιοδήποτε πρόγραμμα θα πρέπει να γίνεται 

διάκριση στα κριτήρια επιλεξιμότητας μεταξύ δανειοληπτών που βρίσκονται προσωρινά σε δυσκολία και εκείνων που έχουν 
ανάγκη πιο μακροπρόθεσμων λύσεων. 

Eurobank

CEO: o Χρήστος 
Μεγάλου 

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, πρώην 
υψηλόβαθμο στέλεχος της επενδυτικής 
τράπεζας Credit Suisse θα είναι ο νέος 
διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, 
με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στο 
νέο διοικητικό συμβούλιο της Eurobank 
θα συμμετάσχει και ο κ. Τάκης 
Αράπογλου, ενώ σήμερα  Πέμπτη 27 
Ιουνίου η γενική συνέλευση της 
Eurobank αναμένεται να επικυρώσει τις 
αποφάσεις του ΤΧΣ σχετικά με τις 
διοικητικές αλλαγές και το νέο σχήμα 
που θα αναλάβει να βρει αγοραστή για 
την τράπεζα. Ο κ. Μεγάλου είναι Vice 
Chairman Southern Europe, Investment 
Banking Department της Credit Suisse 
από τον Φεβρουάριο του 2013 εως και 
σήμερα, ενώ έχει διατελέσει Managing 
Director, Co Head Southern Europe, 
Investment Banking Division της ίδιας 
τράπεζας από το 2002 έως τον 
Φεβρουάριο του 2013.

ΣτΕ : 
Συνταγματικό το PSI
Συνταγματικό και νόμιμο κρίθηκε, 
σύμφωνα με πληροφορίες, από την 
Ολομέλεια του Συμβουλίου της 
Επικρατείας σε διάσκεψη, 
κεκλεισμένων των θυρών, το 
«κούρεμα» των ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου που έγινε τον 
Μάρτιο του 2012.Η δημοσίευση της 
σχετικής απόφασης αναμένεται με την 
έναρξη του νέου δικαστικού έτους (17 
Σεπτεμβρίου 2013).Στο Ανώτατο 
Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν 
προσφύγει πλέον των επτά χιλιάδων 
ομολογιούχων (φυσικών προσώπων, 
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο, Εθνικός Οργανισμός 
Φαρμάκων, ΕΔΟΕΑΠ, φαρμακευτικών 
εταιρειών, ΤΕΙ Καβάλας, κλπ). 
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ΕΕΑΕ:

Επανεξελέγη πρόεδρος η Δήμητρα Λύχρου
Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλά-

δος μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.
Η σύνθεση του Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση είναι: 

Πρόεδρος η κ. Δήμητρα Λύχρου, Αντιπρόεδρος ο κ. Χάρης Αλεξόπουλος, Γεν. Γραμματέας, ο κ. 
Γιώργος Βαγιωνής, Ταμίας, ο κ. Κων/νος Βλαχάκης, Διοικητικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. : Σπύρος Πατρί-
κιος, Αλέξανδρος Ραφαηλίδης, Δημήτρης Τζίκας.

Την πιο επιτυχημένη χρονιά  για την  ARAG, με την υ-
πάρχουσα από το 2003 δομή της, χαρακτήρισε το 
2012, ο Διευθύνων σύμβουλος και κύριος μέτοχος 

της εταιρίας Dr. Paul Otto Fassbender. Ειδικότερα, ό-
πως αναφέρεται η οικογενειακή επιχείρηση επέτυχε έ-
σοδα από ασφάλιστρα 1,51 δις €. Παρά τις απαιτητικές 
οικονομικές συνθήκες, τα έσοδα από ασφάλιστρα εντός 
και εκτός Γερμανίας σημείωσαν αύξηση κατά 2,7%.

Περιλαμβανομένων των εταιριών παροχής υπηρεσι-
ών, η συνολική απόδοση του ομίλου ανέβηκε από 
1,51δις € σε 1,55 δις € το 2012. Το αποτέλεσμα της κύ-
ριας δραστηριότητας έφθασε στο σημείο ρεκόρ με 92 ε-
κατ. €, έναντι 49,9 εκατ. € του 2011. 

Το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε κατά 60% και έ-
φθασε τα 64,2 εκατ. €. Αυτό υπογραμμίζει την υψηλή 
λειτουργική αποδοτικότητα του ομίλου και τη σταθερό-
τητα της ανάπτυξης.

Η αύξηση των ασφαλίστρων, σε συνδυασμό με τα μει-
ωμένα έξοδα ζημιών και τα άλλα κόστη, οδήγησαν σε έ-
να βελτιωμένο combined ratio, που έφθασε 93,4% ένα-
ντι 98% του 2011. 

Τα έξοδα ζημιών μειώθηκαν σε 892,9 εκατ. € έναντι 
902,5 του 2011 και ο δείκτης ζημιών έπεσε στο 59,7% 
από 62,2%. Ο δείκτης κόστους έπεσε στο 33,8% από 
35,8% το 2011.

Ο όμιλος αύξησε τα ιδία κεφάλαιά του λόγω του κα-
λού αποτελέσματος από 334,6 εκατ. € σε 361,4 εκατ. €.

Ο κλάδος της Νομικής Προστασίας ενίσχυσε τον ρό-
λο του ως το μεγαλύτερο κομμάτι του ομίλου.

Τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν από 719,9 ε-
κατ. € σε 720,4 εκατ. €. 

Η διεθνής Ν.Π. – εκτός Γερμανίας – αύξησε το ποσο-
στό της ως προς το σύνολο και έφθασε στο 59% με έσο-
δα από ασφάλιστρα αυξημένα κατά 1,6% δηλ. από 417 
εκατ. € σε 423,5 εκατ. €.

Η αγορά της Γερμανίας κρατήθηκε στα ίδια επίπεδα 
με 296,9 εκατ. €.

Στο κλάδο των γενικών ασφαλίσεων η εταιρία συνε-
χίζει να μεγαλώνει και αποτελεί έναν από τους πιο κερ-
δοφόρους παρόχους στην Γερμανία στους κλάδους ζη-
μιών, αστικής ευθύνης και ατυχημάτων.

Στον κλάδο υγείας συνεχίζεται η, εδώ και 15 χρόνια, 
ανάπτυξη σε ποσοστό πάνω από τον μέσο όρο της αγο-
ράς. Τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 7,1% 
και ανήλθαν σε 331,3 εκατ. € από 309,4 εκατ. € του 
2011. 

Ο κλάδος Ζωής εμφανίζεται σε καλή κατάσταση με έ-
σοδα από ασφάλιστρα 229,6 εκατ. € έναντι 218,1 εκατ. 
€ του 2011 δηλ. με αύξηση 5,3%.

Προβλέψεις για το 2013
Ο όμιλος υπολογίζει για το έτος 2013 ελαφρώς μι-

κρότερη ανάπτυξη σε σχέση με το 2012. 
Το πρώτο εξάμηνο του 2013 συγκρινόμενο με το 

πρώτο εξάμηνο του 2012 εμφανίζει μικρή αύξηση α-
σφαλίστρων με 785 εκατ. € έναντι 783,1 εκατ. €, ενώ 
στην γερμανική αγορά τα έσοδα του εξαμήνου 2013 α-
νήλθαν σε 527 εκατ. € έναντι 524,8 εκατ. € εκείνου του 
2012.

Στη Γερμανία το αποτέλεσμα θα επηρεαστεί και από 
την προσαρμογή των αποθεμάτων ζημιών εν όψει των 
νέων διατάξεων για την αύξηση των δικηγορικών αμοι-
βών και δικαστικών εξόδων.

Είμαστε υπερήφανοι για την υψηλή οικονομική στα-
θερότητα και την λειτουργική απόδοση του Ομίλου. Δεν 
μας αρκεί να αντέχει ο όμιλος σε δύσκολους καιρούς. 
Έχουμε την προσδοκία, προς το συμφέρον των πελατών 
μας, τόσο στην Ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και στις ΗΠΑ να 
αναπτυσσόμαστε με επιτυχία, τόνισε ο Dr. Paul Otto 
Fabbender.

Όμιλος ARAG: 

Ανάπτυξη και κορυφαία αποτελέσματα

Σε θετική τροχιά κινείται η 
Eurolife Ασφαλιστική  και 
κατά το πρώτο τρίμηνο 

του έτους, δίνοντας  έμφαση 
στην παροχή ασφαλίσεων για 
τους πελάτες της σε άριστη 
σχέση παροχών–τιμής. Ειδι-
κότερα, το σύνολο της παρα-
γωγής ασφαλίστρων του α-
σφαλιστικού ομίλου Eurolife, 
ανήλθε το 1ο τρίμηνο 2013 
στα 82 εκ. ευρώ, παρουσιάζο-
ντας σημαντική αύξηση σε πο-
σοστό 12% σε σχέση με το α-
ντίστοιχο διάστημα το 2012. 
Τα κέρδη προ φόρων σημείω-
σαν επίσης αύξηση κατά 37% 
έναντι του 2012 και ανήλθαν 
στα 20 εκ. ευρώ. 

Η  παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής της Eurolife 
A.E.A.Z. ανήλθε σε  59 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας 
αύξηση σε ποσοστό 8% σε σχέση με τις εργασίες 
του 1ου τριμήνου του 2012. Τα κέρδη προ φόρων 
της εταιρίας Ζωής ανήλθαν σε 12 εκ. ευρώ, πα-

ρουσιάζοντας αύξηση σε πο-
σοστό 31%. Στις εργασίες των 
Γενικών Ασφαλίσεων, η πα-
ραγωγή ασφαλίστρων της 
Eurolife Α.Ε.Γ.Α. ανήλθε 
στα  23 εκ. ευρώ,  παρουσιά-
ζοντας αύξηση σε ποσο-
στό 24%, σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2012 και 
τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν 
σε  8 εκ. ευρώ, παρουσιάζο-
ντας αύξηση σε ποσοστό  46%. 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να 
σημειωθεί ότι το μερίδιο αγο-
ράς τόσο της εταιρίας Ζωής ό-
σο και των Γενικών Ασφαλί-
σεων κινήθηκε ανοδικά και 
την περίοδο του 1ου τριμήνου 

2013. Ειδικότερα, το μερίδιο αγοράς της Eurolife 
Α.Ε.Α.Ζ. διαμορφώθηκε στο 14,3% (από 12,5% το 
2012) και της Eurolife Α.Ε.Γ.Α. στο 3,5% (από 
2,8% το 2012).

Τέλος, τα εποπτικά ίδια κεφάλαια και των δύο 
ασφαλιστικών εταιριών υπερκαλύπτουν τα  απαι-

τούμενα α-
πό το νόμο 
περιθώρια 
φερεγγυό-
τητας σε πο-
σοστό 297% 
για την εται-
ρία Ζωής 
και 463% 
για την εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων,  αντανα-
κλώντας την οικονομική ευρωστία και την υψηλή 
φερεγγυότητά τους. Την ίδια ώρα, η γενική διεύ-
θυνση πωλήσεων και Εκπαίδευσης της Eurolife 
ERB Ασφαλιστικής, συνεχίζοντας να παρέχει εκ-
παιδευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εν-
διαφέροντος στους συνεργάτες της, πραγματο-
ποίησε στα πλαίσια του Advanced Program for 
Insurance Executives, τη δεύτερη Ανοιχτή Ημερί-
δα ενημέρωσης για το 2013, πάντα σε συνεργασία 
με το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Το εξαιρετικά 
επίκαιρο θέμα της ημερίδας «Η διερεύνηση του 
εργασιακού άγχους και η αποτελεσματική αντιμε-
τώπισή του στη σύγχρονη επιχείρηση» παρουσία-

σε η κα. 
Μαρία Βα-
κόλα, ορ-
γανωσιακή 
ψυχολόγος 
και  Επί-
κουρη Κα-
θ η γ ή τ ρ ι α 
στο Οικο-

νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ στη συνάντη-
ση παρευρέθηκε ο κ. Δημήτριος Γεωργακέλλος, 
Καθηγητής Διαχείρισης Ενέργειας, Τεχνολογίας 
και Περιβάλλοντος από το τμήμα Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πει-
ραιά και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμ-
ματος.  Στόχος της ημερίδας που ήταν να αναλύ-
σει τις πηγές άγχους και να προτείνει αποτελε-
σματικές στρατηγικές, συμμετείχαν περισσότεροι 
από 110 συνεργάτες και στελέχη της γενικής δι-
εύθυνσης πωλήσεων και Εκπαίδευσης της 
Eurolife ERB Ασφαλιστικής, ολοκληρώθηκε με 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των συμμετε-
χόντων, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον 
που υπήρχε για το συγκεκριμένο θέμα. 

Eurolife Ασφαλιστική

Θετικές επιδόσεις το τρίμηνο 

Εξερευνήστε την ARAG
Δροσερή, ανανεωμένη και προπαντός επίκαιρη εμφανίζεται η ARAG στο διαδίκτυο.  Αναγνωρίζοντας τις α-

νάγκες για προστασία από κινδύνους που εμφανίζονται συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες, η νέα εικόνα της 
κεντρικής σελίδας, καλωσορίζει το καλοκαίρι, εστιάζει στους κινδύνους που εμφανίζονται συχνά αυτούς τους 
μήνες, δίνοντας ταυτόχρονα λύσεις με τα εξειδικευμένα προγράμματα Νομικής Προστασίας ARAG.

Η εταιρία επισημαίνει πως παρόλο που οι ρυθμοί κατά τους θερινούς μήνες «πέφτουν», το πλήθος των κιν-
δύνων παραμένει. Άλλωστε για κάποιους, λόγω του επαγγέλματός τους ή της δραστηριότητάς τους, το καλοκαί-
ρι αποτελεί περίοδο ασταμάτητης δουλειάς.

Η ARAG με την απαραίτητη γνώση και τη σωστή καθοδήγηση έρχεται την κατάλληλη στιγμή παρέχοντας ά-
μεση νομική στήριξη για να αντιμετωπίσει ο ασφαλισμένος ιδιώτης, υπάλληλος ή επιχειρηματίας ενδεχόμενα 
νομικά προβλήματα. Πολύ περισσότερο δε, όταν η αντιμετώπιση αυτών κοστίζει ακριβά.

Με την νέα αυτή εμφάνιση εγκαινιάζεται και η νέα ενότητα «Επίκαιρα θέματα» μέσω της οποίας η εταιρία 
παρέχει δωρεάν σε όλους, ασφαλισμένους και μη, χρήσιμες νομικές πληροφορίες. 

Πέραν της ενότητας αυτής, η ARAG δίνει επιπλέον την ευκαιρία σε όλους να έχουν ενημέρωση για επίκαιρα 
θέματα, νέα προγράμματα και εξελίξεις από το χώρο της ARAG στο email τους. Η διαδικασία εγγραφής είναι α-
πλή και γρήγορη μέσα από το www.ARAG.gr.
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ΥΓΕΙΑ

Ευρωπαϊκή 
διάκριση 

Κορυφαίος εργοδότης της Ευρώ-
πης αναδείχθηκε το νοσοκομείο Υ-
γεία, καθώς κατέκτησε το 1ο βραβείο 
στην κατηγορία “Employer of the 
year” για τον καλύτερο εργοδότη της 
χρονιάς στην Ευρώπη, σύμφωνα με 
τα τελικά αποτελέσματα του έγκριτου 
πανευρωπαϊκού διαγωνισμού 
«European Business Awards 
2012/13». Το Υγεία, μετά την από-
κτηση των τίτλων «National 
Finalist» και «National Champion», 
έφτασε στον τελικό του διαγωνισμού 
και εκπροσώπησε επάξια την Ελλά-
δα, έχοντας ήδη κατακτήσει τον τίτλο 
«Ruban D' Honneur» που το ανέδει-
ξε ανάμεσα στους 10 κορυφαίους 
εργοδότες της Ευρώπης και ως μία 
από τις 100 πιο δυναμικές εταιρείες 
πανευρωπαϊκά, που διακρίνονται για 
την επιχειρησιακή τους υπεροχή, την 
καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την 
προσήλωση στις ηθικές αρχές δια-
κυβέρνησης. Στην τελετή απονομής 
που πραγματοποιήθηκε στην Κων-
σταντινούπολη, ανακοινώθηκαν οι 
νικητές σε κάθε μία από τις 10 κατη-
γορίες των European Business 
Awards 2012/13, ενώ την αξιολόγη-
ση των εταιρειών είχε  αναλάβει η 
διεθνής κριτική επιτροπή των 
European Business Awards, στην ο-
ποία μετείχαν 150 σημαντικές προ-
σωπικότητες του επιχειρηματικού 
κόσμου και του ακαδημαϊκού κλάδου 
πανευρωπαϊκά. Στα φετινά βραβεία 
συμμετείχαν περισσότερες από 
15.000 επιχειρήσεις από 27 χώρες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.  Η κορυφαία 
αυτή διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη τι-
μή τόσο για εμάς όσο και για τη χώρα 
μας, καθώς καταφέραμε να αναδεί-
ξουμε την Ελλάδα σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και μάλιστα στον τομέα των 
εργασιακών σχέσεων και του εργα-
σιακού περιβάλλοντος που «δοκιμά-
ζονται» στη δύσκολη εποχή που βιώ-
νουμε, δήλωσε η διευθύνουσα σύμ-
βουλος του ομίλου Υγεία κα Αρετή 
Σουβατζόγλου. Οι εργαζόμενοί μας 
αποτελούν την «καρδιά» της επιχει-
ρηματικής μας δράσης. Η διατήρηση 
και -μάλιστα αύξηση - των θέσεων 
εργασίας, οι  επιπλέον παροχές - οι-
κονομικές και μη - και κυρίως η α-
ναγνώριση της προσφοράς των ερ-
γαζομένων, συνιστούν το τρίπτυχο 
της συνταγής της επιτυχίας της εται-
ρείας μας. Είμαστε  υπερήφανοι που 
εκπροσωπήσαμε επάξια τη χώρα μας 
και αναδείξαμε την ελληνική επιχει-
ρηματικότητα στην Ευρώπη, πρό-
σθεσε η κ. Σουβατζόγλου.

Η ικανοποίηση
δεν είναι μόνο συναίσθημα.

Είναι πράξεις.

Για άλλη μια χρονιά διατηρήσαμε σε υψηλά επίπεδα
τον δείκτη ικανοποίησης των πελατών μας

Μέσα στο 2012:
• Αποζημιώσαμε το 98,8% των περιστατικών ζωής, ατυχημάτων και ιατρικών περιπτώσεων που

υποβλήθηκαν

• Ικανοποιήσαμε το 93% των αποζημιώσεων ζωής μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή των
δικαιολογητικών

• Πληρώσαμε €25,8 εκατ. σε αποζημιώσεις ζωής και υγείας

• Πληρώσαμε €21,1 εκατ. σε αποζημιώσεις αυτοκινήτων, πυρός και λοιπών κλάδων

• Δημιουργήσαμε καινοτόμα και πρωτοποριακά προϊόντα

• Εφαρμόσαμε διεθνείς πρακτικές στην οργάνωση του Ομίλου σε συνεργασία με κορυφαίους
διεθνείς συμβούλους

• Επιτελέσαμε σημαντικό έργο με το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ανταπόδοση
Ζωής» σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός

• Συνεχίσαμε τη συνεργασία μας με τους κορυφαίους αντασφαλιστές διεθνούς κύρους

• Συμπληρώσαμε 57 χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

BEST
workplaces
2005, 2006,
2007, 2010

Λ. Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, 151 23 Μαρούσι

Τηλ: 210 8119000 • Fax: 210 8119109 • e-mail: inlife@inlife.gr • www.inlife.gr

Ασφάλειες Ζωής και Περιουσίας

InLife21x28.5:21x28.5  2/8/13  9:57 AM  Page 1
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Ως καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία 
στην Ελλάδα, μεταξύ των κορυφαί-
ων εταιρειών του ασφαλιστικού 

κλάδου για το 2012 σε 64 χώρες, συμπε-
ριέλαβε την Interamerican για τρίτη συ-
νεχή χρονιά το περιοδικό World Finance. 
Όπως επισημαίνεται, ο  θεσμός «World 
Finance Insurance Awards» αναγνωρίζει 
στις βραβευόμενες εταιρείες, τη συνέ-
πεια ως προς τις επίκαιρες τάσεις της α-
σφαλιστικής αγοράς, με κριτήρια τη δια-
χείριση των κινδύνων, την εναρμόνιση με 
την κοινοτική οδηγία Solvency II εν όψει 
της εφαρμογής της, τον ισχυρό ισολογι-
σμό και τη φερεγγυότητα. Η κορυφαία α-
νά χώρα εταιρεία, αναδεικνύεται με αυ-
στηρές διαδικασίες αξιολόγησης σε δύο 

στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο πραγματο-
ποιείται ανοικτή ψηφοφορία από το ανα-
γνωστικό κοινό του περιοδικού, κατά την 
οποία μπορούν να ψηφιστούν όλες οι ε-
ταιρείες που δραστηριοποιούνται στην α-
ντίστοιχη χώρα, με τεχνική παρακολού-
θηση της διαδικασίας ώστε να αποφευ-
χθούν αντιγραφές. Κατά το δεύτερο στά-
διο, στο οποίο προκρίνονται οι τρεις εται-
ρείες με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων 
ανά χώρα, η αξιολόγηση πραγματοποιεί-
ται από ειδική κριτική επιτροπή, στη βάση 
απαντήσεων από τις εταιρείες σε κρίσι-
μες ερωτήσεις για στοιχεία που τις χαρα-
κτηρίζουν. Τα στοιχεία επιβεβαιώνονται 
από κατά τόπους έγκυρους και αξιόπι-
στους φορείς. Να σημειωθεί ότι η παρου-

σία της Interamerican στο φετινό συνέ-
δριο του  MDRT  ήταν πολυπρόσωπη, κα-
θώς  η εταιρεία αντάμειψε  και φέτος 
τους διακεκριμένους συνεργάτες της με 
τον πιο ουσιαστικό τρόπο, παρέχοντάς 
τους την ευκαιρία να αντλήσουν εμπειρία 
και γνώσεις από την «πηγή» του πιο προ-
ηγμένου, πιο επαγγελματικού ασφαλιστι-
κού πνεύματος που συγκεντρώνει ο θε-
σμός από όλο τον κόσμο. 

Interamerican

Η καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία  
σύμφωνα με το World Finance

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα 
Τη βιβλιοθήκη – πλαίσιο Bo2 ως υποδομή, προκειμένου να εξυπηρε-

τηθεί η νέα ενιαία πλατφόρμα  γενικών ασφαλίσεων «Operations and 
Excellence» (OnE), που πιστοποιήθηκε με το Trusted Product 
Maintainability Certificate από την εταιρεία SIG,ανέπτυξε τα τμήμα μη-
χανογράφησης της Interamerican . Η εφαρμογή OnE αντικαθιστά τα συ-
στήματα των διαφορετικών κλάδων γενικών ασφαλίσεων που χρησι-
μοποιούσε η Interamerican  και καλύπτει με σύγχρονο τρόπο τις εται-
ρικές ανάγκες στους τομείς δημιουργίας προϊόντων, αντασφάλισης, 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διακανονισμού και πληρωμής ζημιών. Η 
βιβλιοθήκη-πλαίσιο Bo2, που διατίθεται ελεύθερα και επιτρέπει σε ο-
ποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να τη χρησιμοποιήσει ή και να την ενσω-
ματώσει στο δικό του προϊόν, χωρίς καμία επιβάρυνση, είναι γραμμένη 
στη γλώσσα προγραμματισμού java. Αποτελείται από ανεξάρτητες ενό-
τητες που καλύπτουν σειρά αναγκών, όπως τυποποίηση αρχιτεκτονι-
κής πολλαπλών επιπέδων, αυτόματη δημιουργία τυποποιημένου κώ-
δικα, δημιουργία εγγράφων, αυτόματη δημιουργία user interface με τη 
χρήση metadata, δυναμική δημιουργία SQL queries και συχνά χρησι-
μοποιούμενες βοηθητικές λειτουργίες (utilities). Το Bo2 διατίθεται με 
την άδεια χρήσης LGPL  http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html) και 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το κατεβάσουν από τη διεύθυνση http://
code.google.com/p/bo2. 

Εrgo: 
Δίνει λύσεις ο θεσμός πρεσβευτή του πελάτη
Mε επιτυχία λειτούργησε ο  πρωτοποριακός θεσμός του Πρεσβευτή του Πελάτη  που υιοθέ-

τησε η ERGO τον Δεκέμβριο του 2011, στην προσπάθειά της να υλοποιήσει ένα καινοτόμο 
και ιδιαίτερα φιλικό πρόγραμμα προσέγγισης και άμεσης επίλυσης παραπόνων, δοκιμάζοντας 
στην πράξη τη διάθεση της εταιρίας για ολοκληρωμένη, αντικειμενική και ουσιαστική διαχείρι-
ση των προβλημάτων που γεννιούνται από ατυχείς χειρισμούς ή αστάθμητους παράγοντες. Σε 
όλα τα περιστατικά που καταγράφηκαν  μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του θεσμού και α-
φορούσαν ενστάσεις, παρατηρήσεις και παράπονα παθόντων και πελατών, ο “Πρεσβευτής του 
Πελάτη” έδωσε σαφή διέξοδο, πρακτικές λύσεις, αλλά και πολλή «τροφή» για προβληματισμό 
και βελτίωση σε όλα τα τμήματα και τις διευθύνσεις της εταιρίας. Συγκεκριμένα, τα περιστατικά 
αυτά, που αφορούσαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους θέματα γύρω από την ασφάλιση οχημάτων 
και περιστρέφονταν κυρίως γύρω από ζητήματα αποζημιώσεων, όρων του συμβολαίου, ενημέ-
ρωσης, διαδικασιών, επικοινωνίας και συμπεριφοράς του προσωπικού,  αντιμετωπίστηκαν ό-
λα με επιτυχία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, με έναν ταχύτατο ρυθμό ανταπόκρισης στα 
αιτήματα των παθόντων αλλά και των πελατών, πολύ πιο σύντομο από τον προβλεπόμενο στον 
σχεδιασμό και με ένα αναλυτικό και μεθοδικό report διαχείρισης και παρακολούθησης, η ERGO 
έστρεψε την προσοχή της στην κριτική αλλά και τη διαφωνία, άκουσε με προσοχή, αναλύοντας 
σε μεγαλύτερο βάθος τις αποφάσεις και τους κανόνες της, συζήτησε διεξοδικά με τα στελέχη και 
το προσωπικό της, προκειμένου να δώσει πραγματικό νόημα στο σύνθημά της «Ασφαλίζω ση-
μαίνει καταλαβαίνω». Την ίδια ώρα  αξιοποίησε τις ευκαιρίες που της δόθηκαν μέσα από αυτόν 
το θεσμό για να αποδείξει στην πράξη, ότι μία εταιρία που χαίρει της εκτίμησης του συνόλου της 
ασφαλιστικής αγοράς και των καταναλωτών, οφείλει καθημερινά να αναμετριέται με τον εαυ-
τό της, να μην εφησυχάζει και να αγωνιά πάντα για το καλό αποτέλεσμα και την ποιοτική εξυ-
πηρέτηση. Τέλος η εταιρία τονίζει ότι ο “Πρεσβευτής του Πελάτη” θα συνεχίσει να δίνει βήμα σε 
όλους όσοι νιώθουν την ανάγκη να ακουστούν, δημιουργώντας ακόμη πιο πρόσφορο έδαφος 
για μια ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών του καταναλωτή. 

Αγγελία 
Η ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ επιθυμεί να 
προσλάβει υπεύθυνο/η στο Τμήμα Εκ-
δόσεων Γενικών Ασφαλειών για α-
σφάλειες Πλοίων και Πυρός.
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφι-
κό στη διεύθυνση hr@aigaion.gr

Ο Όμιλος Generali εφαρμόζει δράσεις ώστε να αντιμετωπίσει 
την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που βίωσαν οι πολίτες και 
οι επιχειρήσεις λόγω των πλημμυρών στην κεντρική και ανα-

τολική Ευρώπη, τη Γερμανία και την Αυστρία.Οι δράσεις για την πα-
ροχή βοήθειας καθώς και την εκτίμηση των ζημιών ξεκίνησαν από 
την αρχή των πλημμυρών. Η Generali εκτιμά ότι οι επιπτώσεις από 
τις ζημιές υπολογίζονται περίπου στα €100 εκατ. καθαρά.

Στη Γερμανία, το προσωπικό του Ομίλου που ασχολείται με τις α-
σφαλίσεις περιουσίας και απώλειας βρίσκεται ήδη στις πληγείσες 
περιοχές. Συγκεκριμένα, στην πόλη Gera έχει συσταθεί μια μονάδα 

κρίσης που αποτελείται από μια αφοσιωμένη ομάδα για τον συντο-
νισμό ενεργειών, ενώ δύο άλλα κέντρα λειτουργούν στη Βαυαρία 
και στη Βάδη-Βυρτεμβέργη.Στην Τσεχία εκατοντάδες εταιρίες που 
συνεργάζονται με τον Όμιλο υποστηρίζουν τους πελάτες. Μια εβδο-
μάδα μετά τα γεγονότα, η αφοσίωση και η εμπειρία των φορέων της 
Ceska Pojistovna επέτρεψε στην εταιρία να καταγράψει πάνω από 
10.000 αιτήσεις από τις 40.000 που εκτιμώνται σήμερα από την ε-
ταιρία. Η Generali CZE έχει ήδη τακτοποιήσει το 30% των εγγεγραμ-
μένων αιτήσεων. Επιπλέον, εκτός από την τηλεφωνική γραμμή ε-
νημέρωσης πελατών, έχει δημιουργηθεί μια εκστρατεία ευαισθη-

τοποίησης για την ενημέρωση των πολιτών ενώ  υπάλληλοι του Ο-
μίλου έχουν ξεκινήσει εθελοντικές δραστηριότητες στις περισσό-
τερες πληγείσες περιοχές. Τέλος σε  Σλοβακία ,Ουγγαρία  και Αυ-
στρία επίσης, έχουν στηθεί τηλεφωνικά κέντρα για την παροχή συ-
νεχούς υποστήριξης.

Όμιλος Generali

Κοντά στους πλημμυροπαθείς της Ευρώπης 

Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα 

Δίπλα στην Ελληνική κοινωνία 
Στην χρηματοδότηση του πολιτιστικού συλλόγου της Καρύστου CASTELLO ROSSO, προκειμένου ο σύλλογος να 

φροντίσει για την ανακατασκευή σημαντικού αριθμού παραδοσιακών κολόνων φωτισμού της πόλης, προχώ-

ρησε η  Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα. Οι κατεστραμμένες, από τις πυρκαγιές του 2010, παραδοσιακές 

κολόνες δυσχέραναν τον επαρκή φωτισμό σε κεντρικούς δρόμους της πόλης της Καρύστου, ενώ παράλληλα αλ-

λοίωναν αισθητικά την εικόνα της. Η ενέργεια αυτή έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη χορηγία εξοπλισμού 

στην Ομάδα ΖΗΤΑ της Ελληνικής Αστυνομίας, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη στήριξη της εταιρείας Ευρω-

παϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα σε όποιο μέρος της ελληνικής κοινωνίας παραστεί ανάγκη.

Η Ε θ ν ι κ ή Α σ φ α -
λιστική, για μία ακόμη φο-
ρά, στάθηκε αρωγός στο σημα-

ντικό έργο της Ένωσης «Μαζί για το Παι-
δί», συμμετέχοντας στο «Corporate Relay 

Run», έναν αγώνα δρόμου για φοιτητές 
και το ανθρώπινο δυναμικό εταιριών και 
οργανισμών. Εργαζόμενοι της Εθνικής Α-
σφαλιστικής, ανταποκρινόμενοι στην 
πρόσκληση της εταιρίας, έτρεξαν τα 12 χι-
λιόμετρα της σκυταλοδρομίας, στο Πάρκο 
Νερού στο Π. Φάληρο, την Κυριακή 19 

Μαΐου, συνεισφέροντας με την πα-
ρουσία τους στα έσοδα των 10 κοινωφε-

λών σωματείων της Ένωσης.
Η Εταιρία ενίσχυσε τη διοργάνωση 

συμμετέχοντας στο εταιρικό πρόγραμμα 
«Red Carpet» και καλύπτοντας τα έξοδα 
συμμετοχής των εργαζομένων της.

Η Ένωση «Μαζί για το παιδί», προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες της σε περισσότερα από 
10.000 παιδιά το χρόνο και αποδεικνύει 
ότι με απλές πράξεις μπορεί να βελτιώσει 
τη ζωή αυτών των παιδιών.

Εθνική Ασφαλιστική 

                      Στηρίζει το «Μαζί για το Παιδί»
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Όμιλος ΙΑΣΩ

Με νέα 
στρατηγική 

Και το 2012 ο όμιλος  ΙΑΣΩ  ε-
ξακολούθησε να είναι, όπως α-
ναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση ο μοναδικός κερδοφόρος προ 
φόρων μεταξύ των εισηγμένων  
εταιρειών του κλάδου της Υγείας 
και να διαθέτει το υψηλότερο πε-
ριθώριο EBITDA. Χαράζει  νέα 
στρατηγική με άξονες την εξω-
στρέφεια και νέα προϊόντα, όπως 
είναι ο ιατρικός τουρισμός, ενώ 
ταυτόχρονα αναβαθμίζει τις υπη-
ρεσίες υγείας με νέα μειωμένα 
τιμολόγια. Τα σημεία αυτά πα-
ρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, 
κατά τη διάρκεια της παρουσία-
σης του ομίλου ΙΑΣΩ που πραγμα-
τοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ό-
που σε μία ολοκληρωμένη  και ε-
κτενή παρουσίαση στους επενδυ-
τές, αναλυτές και εκπροσώπους 
του Χ.Α., έγινε ενημέρωση στις 
προοπτικές και τους άμεσους 
στόχους του ομίλου που είναι:

Η βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών προς τους ασθενείς 
του ομίλου. Ειδικότερα, αναβαθ-
μίζεται η οικονομική θέση νοση-
λείας του ΙΑΣΩ, ενώ προσφέρεται 
η νοσηλεία σε δίκλινο δωμάτιο σε 
ιδιαίτερα προνομιακές τιμές για 
τους τοκετούς, ενώ ολοκληρώ-
θηκε η πιστοποίηση των νοσοκο-
μείων του ομίλου κατά ISO και 
TEMOS. Επίσης η διατήρηση του 
κύκλου εργασιών μέσω, η προ-
σέλκυση ασθενών μέσω του Ια-
τρικού τουρισμού, η σύναψη 
συμβάσεων με τις ιδιωτικές α-
σφαλιστικές εταιρείες, η αύξησης 
του αριθμού των συνεργαζομέ-
νων ιατρών, η αναβάθμιση των 
παρεχομένων υπηρεσιών και 
δημιουργία νέων τμημάτων/κλι-
νικών και η  προσθήκη νέων και-
νοτόμων υπηρεσιών. Ακόμη η  
βελτίωση του κύκλου εργασιών 
και των αποτελεσμάτων των θυ-
γατρικών και ο  περαιτέρω περι-
ορισμός των λειτουργικών δαπα-
νών.

Τέλος τα στελέχη του ΙΑΣΩ, 
κ.κ. Στυλιανός Τσιρόπουλος, οι-
κονομικός διευθυντής του ομίλου 
και Ιωάννης Ανδρούτσος, διευ-
θυντής οικονομικού προγραμμα-
τισμού, απάντησαν σε σειρά ε-
ρωτημάτων που τέθηκαν από την 
πλευρά των επενδυτών για την 
πορεία του ιδιωτικού τομέα της 
Υγείας στη χώρα μας, αλλά και τα 
πλεονεκτήματα που παρουσιάζει 
σε σχέση με τον δημόσιο τομέα.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκδή-
λωση της ΑΧΑ για την πρόληψη του διαβήτη 

για πελάτες, συνεργάτες του αποκλειστικού δι-
κτύου, εργαζόμενους και παιδιά  σε κεντρικό ξε-
νοδοχείο της Αθήνας. Στη συνάντηση που εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας 
της ΑΧΑ, συμμετείχαν 300 πελάτες, συνεργάτες 
του αποκλειστικού δικτύου, εργαζόμενοι, καθώς 
και τα παιδιά τους. Η εκδήλωση ξεκίνησε με κα-
λωσόρισμα από την κυρία Λένα Πλαΐτη, επικεφα-
λής Επικοινωνίας της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, η οποία 
αναφέρθηκε στην αποστολή της εταιρικής Υπευ-
θυνότητας της ΑΧΑ που είναι η οικοδόμηση μίας ι-
σχυρότερης και ασφαλέστερης κοινωνίας, μέσω 
της εκπαίδευσης και της πρόληψης για τη μείωση 
κινδύνων.  Συγκεκριμένα, στόχος αυτής της πρω-

τοβουλίας είναι η ενημέρωση για την πρόληψη 
και για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, η οποία 
απασχολεί περίπου 1.300.000 συμπολίτες μας και 
έχει ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις. H κυρία Πλαΐτη 
ευχαρίστησε τη διευθύνουσα σύμβουλο της Κάρ-
τας Διαβήτη, κυρία Αναστασία Καφούση, για την 
εξαιρετική συνεργασία. Ο κύριος Αντώνης Λέπου-
ρας, Ιατρός Παθολόγος, εξειδικευμένος στη δια-
βητολογία, Διευθυντής Β’ Παθολογικής κλινικής 
και Διαβητολογικού Τμήματος Ιατρικού Κέντρου 
Αθηνών (Κλινικής Ψυχικού), εξήγησε με απλά λό-
για τη νόσο του διαβήτη, παρουσίασε διάφορες έ-
ρευνες και το πλήθος των ανθρώπων που αναμέ-
νονται να πάσχουν από διαβήτη. Παράλληλα, τό-
νισε τη σημασία της πρόληψης, της σωστής δια-
τροφής και της σωματικής άσκησης. Στη συνέχεια, 

ο κύριος Διονύσης Βλάχος, γενικός Ιατρός, Επι-
στημονικός Διευθυντής του Ομίλου Eurodiet, ανέ-
λυσε τις βασικές αρχές της σωστής διατροφής και 
έδωσε κατευθύνσεις για τις σωστές επιλογές στη 
διατροφή, με στόχο την προστασία της Υγείας μας. 
Επίσης, με την ουσιαστική συμβολή του διανεμή-
θηκαν οδηγοί διατροφής με ενδεικτικά μενού για 
κάθε γεύμα της ημέρας. Με την ολοκλήρωση των 
παρουσιάσεων και των ερωτήσεων, οι παρευρι-

σκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μέτρηση 
σακχάρου με την υποστήριξη της ΑΒΒΟΤ. Επιπλέ-
ον, διανεμήθηκαν ενημερωτικά έντυπα. 

Η εκδήλωση εντάσσεται στην ευρύτερη συνερ-
γασία της ΑΧΑ με την Κάρτα Διαβήτη που έχουν 
δημιουργήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης για την 
ευαισθητοποίηση γονέων και παιδιών, το οποίο έ-
χει πραγματοποιηθεί ήδη σε 15 σχολεία στο Νομό 
Αττικής.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

International Life 

Σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης
Σε πνεύμα σύμπνοιας πραγματοποιήθηκε η 

συνάντηση των μελών της Λέσχης Προέ-
δρου, των κορυφαίων ασφαλιστικών συμ-

βούλων της International Life για το 2013, όπου 
οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούν για νέες πρακτικές πωλήσεων και εκπαί-
δευσης και εργαλεία marketing και να συζητή-
σουν για τις ενέργειες της εταιρείας που θα την ο-
δηγήσουν σε νέα τροχιά ανάπτυξης. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του 
ομίλου κ. Φωκίων Μπράβος, ο αναπλ. γενικός δι-

ευθυντής, διευθυντής Agency System & Εκπαί-
δευσης κ. Κλέαρχος Πεφάνιος και άλλα στελέχη 
της εταιρείας. Η International Life παρέχει επι-
πλέον κίνητρα και προνόμια στα Μέλη της Λέσχης 
Προέδρου, βοηθώντας τους να στηρίξουν περαι-
τέρω την ανάπτυξη της εταιρείας μας, τόνισε με-
ταξύ άλλων ο πρόεδρος του ομίλου κ. Φωκίων 
Μπράβος.

Σημειώνεται ότι τη Λέσχη Προέδρου για το 
2013 απαρτίζουν οι κ.κ.: Ηλίας Αποστολόπουλος, 
από το Υποκατάστημα της κας Α. Πεφανίου στην 

Αθήνα, Χαράλαμπος Γεωργάκος από το Υποκατά-
στημα Θεσσαλονίκης, Σοφία Ζερβουδάκη από το 
Υποκατάστημα της κας Α. Πεφανίου στην Αθήνα, 
Νίκος Κομπόγιωργας από το Υποκατάστημα της 
κας Α. Πεφανίου στην Αθήνα, Νίκη Νόμπελη από 
το Γραφείο Νέας Ερυθραίας, Δημοσθένης Συκο-
βάρης από το Γραφείο της Χαλκίδας και Ιωάννης 
Χαλικιάς από το Υποκατάστημα της Ρόδου.

 Για  7η συνεχόμενη χρονιά εν τω μεταξύ, οι κο-
ρυφαίοι συνεργάτες της International Life παρα-
κολούθησαν το ετήσιο συνέδριο MDRT Annual 

Meeting, στη Philadelphia των ΗΠΑ. Την 
International Life εκπροσώπησαν οι κ.κ. Ηλίας Α-
ποστολόπουλος, Παναγιώτης Ασημάκης, Χαρά-
λαμπος Γεωργάκος, Σοφία Ζερβουδάκη, Κυριά-
κος Καμπούρης, Νίκη Νόμπελη, Δημήτρης Πα-
ντζιάς, Γιάννης Χαλικιάς, Κωνσταντίνος Φλόκας, 
Κωνσταντίνος Φλούδας και ο Δημοσθένης Συκο-
βάρης, Country Chair του MDRT για την Ελλάδα. 
Τους συμμετέχοντες συνοδεύει ο αναπλ. Γενικός 
Διευθυντής, Διευθυντής Agency System & Εκ-
παίδευσης κ. Κλέαρχος Πεφάνιος. 

ΑΧΑ Ασφαλιστική 

Φροντίζει  
για την υγεία μας

Insurance Europe

Aντιδρά για τον  FTT
Αντίθετη είναι η Insurance Europe με 

την πρόταση της Επιτροπής Οικονομι-
κών και Νομισματικών Υποθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλ-
λαγών (FTT) για 11 κράτη μέλη της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την Insurance Europe, η 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τον FTT θα βλάψει την Ευρωπαϊκή 
Οικονομία, θα διαταράξει την ευρωπα-
ϊκή αγορά και θα έχει αρνητικές επι-
πτώσεις στις ασφαλιστικές εταιρίες 
και τους πελάτες τους. Σε περίπτωση 
που επιβληθεί ο φόρος, θα απαιτηθεί έ-
νας σημαντικός αριθμός τροποποιήσε-
ων στην πρόταση. Ο αποκλεισμός των 
συνταξιοδοτικών προϊόντων, οι συναλ-
λαγές με ομόλογα στη δευτερογενή α-
γορά και οι συναλλαγές εντός ομίλων, 
καθώς και η αποφυγή πολλαπλής φο-
ρολόγησης μιας μόνο συναλλαγής, εί-
ναι μερικές από τις τροποποιήσεις που 
θα απαιτηθούν.

Μια ακόμα νέα στρατηγική συμμαχία ξεκινά η κα Ευ-
γενία Καφφετζή , ένα από τα πλέον καταξιωμένα 
στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, με τη συνεργα-

σία του ομίλου Gras Savoye Willis. Πρόκειται για την νε-
οϊδρυθείσα  μεσιτική εταιρία Globalnet Insurance 
Brokers, με βασικούς εταίρους την ΚΤΕΟHellas και την ε-
ταιρία Συμμετοχών Κανελλόπουλος –Αδαμαντιάδης  Α.Ε. 

Τη διοίκηση της νέας μεσιτικής εταιρίας αναλαμβάνει η 
Ευγενία Καφφετζή, η οποία και από τη θέση της ως μέλος 
του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρίας του ομίλου GSW στην 
Ελλάδα, της GSW Net Trust, θα συντονίζει τη συνεργασία 
των τριών Ομίλων.

Οι τρεις στρατηγικοί σύμμαχοι, καθώς και η διοίκηση 
της νέας εταιρίας διαθέτουν όλα τα συστατικά για την συ-
νταγή της επιτυχίας: γνώση της αγοράς, επαγγελματισμό, 
τεχνογνωσία αλλά και μια εξαιρετικά επιτυχημένη δια-
δρομή στη μέχρι σήμερα πορεία τους.

Ειδικότερα:  
• Ο Όμιλος GSW διαχειρίζεται στη χώρα μας μεγάλο αριθμό 
διεθνών ασφαλιστικών προγραμμάτων πολυεθνικών εταιρι-
ών και διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό του πλήθος Ελληνικών ε-
μποροβιομηχανικών επιχειρήσεων, τις οποίες εξυπηρετεί τό-
σο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

• Η ΚΤΕΟHellas αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρία ιδιωτι-
κών ΚΤΕΟ στην Ελλάδα (μέλος του δικτύου Autovision) 
και επιπλέον των άλλων δραστηριοτήτων της, αναπτύσ-
σεται συστηματικά και στον τομέα των προσωπικών α-
σφαλίσεων. 
• Η εταιρία συμμετοχών ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. έχει να επιδείξει μακρόχρονη πα-
ρουσία ως επενδυτική εταιρία στον χώρο των υπηρεσιών 
και της ακίνητης περιουσίας.
• Τέλος, η κα Ευγενία Καφφετζή, τόσο ως επικεφαλής της 
Global Net Insurance Brokers, όσο και ως μέλος του Δ.Σ. 
της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου G S W στην Ελλάδα 
διαθέτει πολυετή εμπειρία σε δίκτυα συνεργατών και ε-
ναλλακτικά κανάλια ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, 
στοιχεία που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επί-
τευξη του κοινού στόχου που είναι η καθιέρωση της νέας 
εταιρίας ως  σημείου αναφοράς στην αγορά της ασφαλι-
στικής διαμεσολάβησης. 

Όπως τονίζεται σχετικά στη νέα αυτή δραστηριότητα 
καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η ομάδα των συνερ-
γατών - ασφαλιστών που θα πλαισιώσει την εταιρία, κα-
θώς και η ε μπιστοσύνη με την οποία οι συνεργαζόμενες 
ασφαλιστικές εταιρίες περιβάλλουν τη διοίκηση και τους 
μετόχους της νέας εταιρίας. 

Globalnet Insurance Brokers

Στο τιμόνι η E. Καφφετζή 

Αριστερή φωτογραφία, από αριστερά προς 
τα δεξιά, Αντώνης Λέπουρας, Δημήτρης 
Συκιώτης, Εύα Ντελιδάκη, Διονύσης 
Βλάχος, Μαρία Ρίγλη, Χριστίνα 
Βλαχοπούλου, Λένα Πλαΐτη, Αναστασία 
Καφούση.  Πάνω, Χριστίνα Βλαχοπούλου, 
Εύα Ντελιδάκη, Ντίμη Κορδαλή, Αναστασία 
Καφούση
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Ορίζων ΑΕΓΑ 

Έμφαση στον κλάδο  
περιουσίας

Στην  Πάλαιρο Αιτωλοακαρνα-
νίας  πραγματοποιήθηκε η καθιε-
ρωμένη πλέον ετήσια συνάντηση 
της ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ,  με τους συ-
νεργάτες της, της Δυτικής Ελλά-
δος. Oπως αναφέρεται, σε μία ιδι-
αίτερα φιλική ατμόσφαιρα, τα 
στελέχη της εταιρίας έκαναν έναν 
απολογισμό για το 2012 & το α’ 
τρίμηνο του 2013 και γνωστοποί-
ησαν τις προθέσεις της εταιρίας 
για το υπόλοιπο του 2013 και για 
το 2014. Μεταξύ των προθέσεων 
της εταιρίας είναι η συνέχιση της 
ήπιας αναπτύξεως, με βαρύτητα 
στους πλην αυτοκινήτου  κλάδους 
και η ολοκλήρωση μηχανογραφι-
κών και ηλεκτρονικών εφαρμο-
γών για την καλλίτερη εξυπηρέ-
τηση των συνεργατών. Σε ό,τι α-
φορά τους πλην αυτοκινήτου 
κλάδους, η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ, δίδει ι-
διαίτερη έμφαση στον κλάδο  πε-
ριουσίας και ειδικά σε μικρομε-
σαίους εμπορικούς κινδύνους για 
τους οποίους η εταιρία διαθέτει 
σημαντική εμπειρία. Για τον λόγο 
αυτό και μετά από αίτημα συνερ-
γατών, η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ δρομολο-
γεί εκπαιδευτικές/ενημερωτικές 
συναντήσεις με τους κατά τόπους 
συνεργάτες της, ώστε να υπάρχει 
μια αποτελεσματική διαχείριση 
των κινδύνων.

Από πλευράς συνεργατών έγι-
ναν παρατηρήσεις για λειτουργι-
κά θέματα, οι οποίες ελήφθησαν 
σοβαρά υπ΄ όψιν τόσο από τα στε-
λέχη, όσο και από τη διοίκηση της 
εταιρίας.

Σύλλογος 
Διαμεσολαβητών 
Χανίων

Συστάθηκε  
το πρώτο Δ.Σ. 
Ο κ. Δημήτριος Σκιτζής είναι ο πρόεδρος 
του νεοσύστατου Συλλόγου  Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών Χανίων. Ειδικότερα, η 
σύνθεση του πρώτου εκλεγμένου Δ.Σ. έχει 
ως εξής:
Πρόεδρος - Δημήτριος Σκιτζής
Αντιπρόεδρος - Χρήστος Σκουλουδάκης 
Γεν. Γραμματέας - Δημήτριος 
Μουντάκης 
Ταμίας - Νικόλαος Περράκης 
Μέλος - Αδάμ Τζουρμπάκης 
Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
εξελέγησαν οι: 
Κυριακή Λουφαρδάκη 
Κωνσταντίνος Καστρινάκης 
Εμμανουήλ Λαμπάκης 




