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Η Generali 
στη Ρωσία
Ταξίδι επιβράβευσης 
πραγματοποίησαν οι 
κορυφαίοι συνεργάτες της 
Generali σε Μόσχα και 
Αγία Πετρούπολη

Σελίδα 14

Οδική βοήθεια

Περισσότερα 
ασφαλισμένα 
αυτοκίνητα

Σελίδα 9

Στην περαιτέρω ανάπτυξη των πωλή-
σεων δόθηκε έμφαση κατά την διάρκεια 
των εργασιών του  50ου συνεδρίου επί-
λεκτων ασφαλιστών της MetLife Alico, 
το οποίο παρακολούθησαν περισσότε-
ροι από 180 επίλεκτοι ασφαλιστικοί 
σύμβουλοι και συντονιστές γραφείων 
και ομάδων, καθώς και στελέχη της ε-
ταιρίας από την Ελλάδα και από την Πε-
ριφέρεια της Νότιας & Ανατολικής Ευ-
ρώπης.                 

 Σελίδα 10

MetLife Alico

ΑΤΕ Ασφαλιστική

Δίπλα στα Δίκτυα 
πωλήσεων

Σελίδα 6

AIG

Στα 109, 8 εκατ. η 
παραγωγή το 2012

Σελίδα 6

Ασφάλειαι Μινέττα

Ισόβια προγράμματα 
ζωής και νοσηλείας

Σελίδα 10

ING Insurance

Μετονομάζεται  
σε  «NN»

Σελίδα 14

ΕΑΕΕ

15ο Hydra Meeting
Σελίδα 14

HDI-Gerling

Ασφαλίσεις κλινικών 
δοκιμών

Σελίδα 7

AXA

Παγκόσμια ασφαλιστική 
επωνυμία για 5η χρονιά

Σελίδα 15

Τράπεζες

ΕΤΕ: Πως θα φύγει από 
τα Βαλκάνια. Συμφωνία 
με την DG Comp για 
διατήρηση του 60%  
της Finansbank

Σελ. 7-8

Interamerican

Eγραψε κέρδη 13,9 εκατ. 
ευρώ το εξάμηνο και 
υλοποίησε τους  στόχους

 Eθνική Ασφαλιστική

Nέος  Διευθύνων 
σύμβουλος  
ο κ. Σπύρος Μαυρόγαλος

Συνέχεια στη σελ. 2

Νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που θα επιδιώξουν να λειτουργήσουν 
ως bypass για τα προβληματικά δάνεια αλλά και για σειρά επιχειρηματικών 
κλάδων, ετοιμάζει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και 

τις τράπεζες.  
Όπως είναι γνωστό ως τις 15 Οκτωβρίου η BlackRock θα καταθέσει στην Τράπεζα 

της Ελλάδος τόσο την αξιολόγηση του μοντέλου διαχείρισης προβληματικών δανεί-
ων όσο και τις προτάσεις της για την βελτίωση του, με βάση τις βέλτιστες διεθνώς 
πρακτικές. 

Η αξιολόγηση και οι προτάσεις της BlackRock θα αποτελέσουν τη βάση για τη στρα-
τηγική αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων που πρέπει να συντάξουν κυβέρ-
νηση και αρχές, όπως ορίζει το Μνημόνιο, και η οποία εν συνεχεία θα πρέπει να εγκρι-
θεί από την Τρόικα. 

Η Τρόικα ζητά από την κυβέρνηση και τις αρχές να προχωρήσουν σε νομοθετικές 
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Σελ. 6

 Διαβάστε:

Σελ. 12

►Νομοθετικές και κανονιστικές 
πρωτοβουλίες ετοιμάζουν κυβέρνηση  
και ΤτΕ. 

►Στόχος η εξυγίανση επιχειρήσεων 
μέσω της αναδιάρθρωσης δανείων 

►Η εντολή Σαμαρά, το πράσινο φως από την 
Τρόικα και οι ενστάσεις των τραπεζιτών

Έρχονται ρυθμίσεις  
“by pass” για  
προβληματικά  
δάνεια

50ο συνέδριο επίλεκτων ασφαλιστών

Του Χρήστου Κίτσιου
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και κανονιστικές ρυθμίσεις, οι οποίες 
να διευκολύνουν την διαχείριση των 
προβληματικών δανείων.  

Στο πλαίσιο αυτό οι αρχές έχουν ήδη 
καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, 
οι οποίες έλαβαν την αρχική έγκριση 
από τον πρωθυπουργό και την Τρόικα 
και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση 
σχεδίου εξειδικευμένης παρέμβασης. 

Από τις επαφές που έχουν γίνει με-
ταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και διοι-
κήσεων των εμπορικών τραπεζών 
προκύπτει ότι ο στόχος της παρέμβα-
σης θα είναι διττός: Αφενός να διευκο-
λυνθεί η διαχείριση μεγάλων προβλη-
ματικών επιχειρηματικών δανείων α-
πό τις τράπεζες, αφετέρου να υποβοη-
θηθεί η αναδιάρθρωση σειράς κλάδων 
της οικονομίας, που υποφέρουν από 
«ασήκωτο» δανεισμό. 

Σύμφωνα με τις πρώτες διαρροές το 
νέο πλαίσιο θα διευκολύνει τις τράπε-
ζες να προχωρούν σε κεφαλαιοποίηση 
δανείων στις περιπτώσεις επιχειρήσε-
ων, όπου ο καθαρός δανεισμός ξεπερ-
νά ένα συγκεκριμένο όριο ως προς τα 
ίδια κεφάλαια ή τα κέρδη προ φόρων 
τόκων και αποσβέσεων ( EBITDA), ε-
φόσον βρουν ιδιώτη επενδυτή, που να 
βάζει φρέσκο χρήμα, αναλαμβάνοντας 

τη διοίκηση της εταιρείας. 
Το ίδιο σχήμα θα μπορούσε να λει-

τουργήσει και μεταξύ εταιρειών του ί-
διου κλάδου. Να μετοχοποιούνται, δη-
λαδή, τα δάνεια της εταιρείας με υψη-
λό δανεισμό από τις τράπεζες και να 
εισέρχεται ως στρατηγικός επενδυτής 
ομοειδής εταιρεία που διαθέτει υγιή 
οικονομικά στοιχεία. 

Σε μια εταιρεία, για παράδειγμα με 
EBITDA 10 εκατ. ευρώ και καθαρό δα-
νεισμό 100 εκατ. ευρώ, οι τράπεζες θα 
μπορούσαν να κεφαλαιοποιήσουν δά-
νεια της τάξης των 30 εκατ. ευρώ και 
να αναχρηματοδοτήσουν τον υπόλοιπο 

δανεισμό σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
εφόσον βρεθεί ιδιώτης επενδυτής που 
είναι πρόθυμος να βάλει με τη σειρά 
του φρέσκα κεφάλαια της τάξης των 
40 εκατ. ευρώ. 

Με αυτό τον τρόπο τα ίδια κεφάλαια 
της υπό αναδιάρθρωση εταιρείας θα 
ενισχυθούν κατά 70 εκατ. ευρώ, ο δα-
νεισμός της θα μειωθεί στα 70 εκατ. 
ευρώ και θα αποκτήσει ρευστότητα 40 
εκατ. ευρώ για επενδύσεις, κεφάλαιο 
κίνησης και χρηματοδότηση προγράμ-
ματος αποτελεσματικής αναδιάρθρω-
σης.  

Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα αυτή 

τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες κλάδοι 
στους οποίους η πλειονότητα των με-
γάλων επιχειρήσεων «πνίγονται» από 
υψηλό δανεισμό και κακές επιχειρη-
ματικές επιλογές ( Ιχθυοκαλλιέργειες, 
Χαλυβουργία, Υγεία, Εμπορεία Αυτοκι-
νήτων, Κατασκευαστικές, Αλλαντικά 
κ.ά.) στόχος της προωθούμενης πα-
ρέμβασης είναι να υπάρξει εξυγίανση 
και συγκέντρωση της αγοράς μαζί με 
την αναδιάρθρωση δανείων.  

Τα οφέλη για τις τράπεζες θα είναι 
σημαντικά, καθώς θα εγγράψουν μεν 
ζημιά από την κεφαλαιοποίηση δανεί-
ων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από 

τις προβλέψεις που θα έχουν σχηματί-
σει, το υπόλοιπο όμως του δανεισμού 
που θα αναχρηματοδοτείται, θα εμφα-
νίζεται ενήμερο, μειώνοντας έτσι το 
ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων. 

Κυβέρνηση, αρχές και Τρόικα έχουν 
εντοπίσει εδώ και καιρό ότι τα μεγάλα 
επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν τη 
μεγαλύτερη δεξαμενή επισφαλειών 
και επομένως την μεγαλύτερη πληγή 
για τις τράπεζες αλλά και την οικονο-
μία. 

«Αν το πρόβλημα δεν αντιμετωπι-
σθεί, θα μειωθούν οι πιθανότητες ανά-
καμψης της οικονομίας και επιτυχούς 
ιδιωτικοποίησης των τραπεζών» ση-
μειώνει κυβερνητικό στέλεχος. 

Οι τράπεζες είναι θετικές ως προς τη 
στόχευση των παρεμβάσεων που θα 
υπάρξουν διευκρινίζουν όμως ότι το 
εργαλείο της κεφαλαιοποίησης δανεί-
ων δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν 
υπάρχει ενδιαφερόμενος στρατηγικός 
επενδυτής, που να βάζει με τη σειρά 
του φρέσκο χρήμα στην υπό αναδιάρ-
θρωση εταιρεία. 

«Σε διαφορετική περίπτωση οι τρά-
πεζες θα βρεθούν ιδιοκτήτριες μιας 
νέας γενιάς προβληματικών επιχειρή-
σεων, κάτι που πρακτικά δεν έχει νόη-
μα» αναφέρουν τραπεζικά στελέχη.  

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Eίπαν:
Το  ΔΝΤ υποτίμησε «συγκεκριμένους παράγοντες» στο 
ελληνικό πρόγραμμα, όπως η επίδραση του 
πολλαπλασιαστή

Ο  σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, σε συνέντευξη  του  Greek Reporter.

Αυτοί οι άνθρωποι της Χρυσής Αυγής  είναι βάρβαροι. 
Κάθε χώρα έχει τους βαρβάρους της. Κάθε φορά που 
υπάρχει μία κρίση, αυτοί μεγαλώνουν

Η γενική διευθύντρια του Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, σε συνέντευξή της στην Deutsche Welle
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Έρχονται ρυθμίσεις “by pass”για προβληματικά δάνεια
Συνέχεια από τη σελ. 1

Τ αυτόχρονα, οι τράπεζες υποχρεούνται, βάσει του Μνημονίου, να διαχωρίσουν 
τη διαχείριση των προβληματικών δανείων από τα ενήμερα, δημιουργώντας 

bad bank εντός των τειχών,  εταιρείες δηλαδή διαχείρισης προβληματικών δανεί-
ων που θα είναι διοικητικά αυτόνομες, ώστε να κοπεί ο ομφάλιος λώρος με τα 
τμήματα χορηγήσεων. 

Η σχετική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και όπως δήλωσε ο αναπληρωτής 
διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής κ. Π. Χριστοδούλου, η bad bank της Εθνικής 
θα είναι έτοιμη ως το τέλος του έτους. 

Όπως είναι γνωστό, οι τράπεζες έχουν την υποχρέωση να διαχωρίσουν τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια από το υγιές χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, συστήνο-
ντας ειδική μονάδα διαχείρισης ( bad bank), η οποία θα είναι διοικητικά αυτό-
νομη.  

Στο πλαίσιο αυτό προχωρούν, το τελευταίο διάστημα, σε εσωτερικές ανακα-
τατάξεις, ενοποιώντας τα τμήματα καθυστερήσεων δανείων και εμπλοκών ( 
επιχειρηματικά, καταναλωτικά, στεγαστικά, μικρομεσαίων επιχειρήσεων). 

Ταυτόχρονα ενισχύουν τα παραπάνω τμήματα 
με προσωπικό και προχωρούν σε αλλαγές στο 
σύστημα συλλογής μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων.   

Οι ειδικές μονάδες ( bad banks) θα συνεχί-
σουν να αναφέρονται στο Risk Management της 
τράπεζας θα έχουν, όμως, απόλυτα διακριτό ρόλο σε 
σχέση με τα τμήματα που χειρίζονται τις χορηγήσεις. Με 
βάση το χρονοδιάγραμμα οι bad banks θα πρέπει να 
τεθούν σε λειτουργία από τις 
αρχές του επόμενου έτους. 

Η Τρόικα θεωρεί ότι 
με αυτό τον τρόπο θα ε-
πιταχυνθεί η διαδικασία 

αναδιάρθρωσης των προβληματικών assets καθώς η bad bank  με ξεχωριστή 
διοίκηση θα κοπεί ο ομφάλιος λώρος με τα τμήματα χορηγήσεων και με 
πιθανές πρακτικές «κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί». 

Το ενδιαφέρον της αγοράς εστιάζεται σε τρία βασικά σημεία: Αν οι τρά-
πεζες μεταφέρουν στις bad banks και δάνεια τα οποία έχουν αναχρημα-
τοδοτηθεί αλλά έχουν αθετηθεί όροι της σύμβασης, σε ποια τιμή θα μετα-

φερθούν τα προβληματικά δάνεια και αν σχηματισθούν ειδικές προβλέψεις. 
Οι περιπτώσεις διάσπασης τραπεζών (Τ.Τ., ΑΤΕ, Proton), έδειξαν, σύμφω-

να με την Τρόικα, ότι μέρος των ενήμερων επιχειρηματικών και όχι μόνο δα-
νείων, στην πραγματικότητα είναι προβληματικά και διατηρούνται τεχνηέντως 
ενήμερα λόγω των αναχρηματοδοτήσεων. 

Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα είναι ότι συνεπεία του  διαχωρισμού των δανείων 
οι τράπεζες θα πρέπει να σχηματίζουν πλέον ειδικές και 

όχι γενικές προβλέψεις. Εξέλιξη που σε συνδυασμό 
με τις συνθήκες που επικρατούν σε οικονομία και 
αγορά, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κεφα-
λαιακών αναγκών τους. 

Στήνουν bad banks εντός τειχών 
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΕΠΥ

Νέα εταιρεία 
από Ρουμανία;

Νέα εταιρεία Ελεύθερης Παροχής Υπηρε-
σιών, αυτή τη φορά από την Ρουμανία, προε-
τοιμάζεται να «εισβάλει» στην ελληνική α-
σφαλιστική αγορά. Ήδη οι πρώτες επαφές έ-
χουν γίνει και συντόμως  θα υπάρξουν ανα-
κοινώσεις. Οι συνεργαζόμενοι με την εταιρεία 
μεσίτες ασφαλειών και πράκτορες (τρεις τον 
αριθμό, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες), 
θα δώσουν έμφαση στον κλάδο αυτοκινήτου.

Την ίδια στιγμή παράγοντες  της ασφαλι-
στικής αγοράς εκφράζουν τους φόβους τους 
ότι αυτή η φούσκα των ΕΠΥ, που με τέτοια έ-
ξαρση παρατηρείται μόνο στη χώρα 
μας(αναλογικά με το μέγεθος της ασφαλιστι-
κής αγοράς), μπορεί να σκάσει και να δημι-
ουργήσει σοβαρά προβλήματα σε ασφαλι-
σμένους στην Ελλάδα. Παράλληλα προβλη-
ματισμένη από την δράση των εταιρειών ΕΠΥ 
είναι και η ελληνική εποπτική αρχή, η οποία 
έχει ήδη μεταφέρει τον προβληματισμό της 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή.

Επισημαίνεται ότι από τις αρχές του τρέχο-
ντος έτους η  EAEE συνιστούσε με ανακοίνωση 
της την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερος επο-
πτικός έλεγχος στις εταιρείες που δραστηριο-
ποιούνται σε χώρες της  EE  με καθεστώς ΕΠΥ.

Η ιδιομορφία με τις εταιρείες που λειτουρ-
γούν με καθεστώς ΕΠΥ έγκειται στο ότι σε 
άλλη χώρα δραστηριοποιούνται και από άλλη 
χώρα ελέγχεται η φερεγγυότητα τους.

Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες εξελί-
ξεις που παρουσιάζει στη συνέχεια η ανακοί-
νωση της ΕΑΕΕ, υπάρχει ο κίνδυνος μία εται-
ρεία του τύπου αυτού να «φεσώσει» με εκα-
τοντάδες εκατομμύρια ευρώ το Επικουρικό 
Κεφάλαιο της Ελλάδος και συνεπώς όλους 
τους Έλληνες ασφαλισμένους. Το αντίστοιχο 
βέβαια μπορεί να γίνει με μία ελληνική εται-
ρεία  που ενδεχομένως δραστηριοποιείται με 
καθεστώς ΕΠΥ σε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 
Και τούτο γιατί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία, το Επικουρικό Κεφάλαιο μία χώ-
ρας στην οποία δραστηριοποιείται μία αφε-
ρέγγυα εταιρεία με καθεστώς ΕΠΥ, θα καλύ-
ψει τις όποιες υποχρεώσεις έχει αφήσει η εν 
λόγω εταιρεία, ωστόσο συνέχεια θα στραφεί 
προς το Επικουρικό Κεφάλαιο της χώρας κα-
ταγωγής της εταιρείας,  προκειμένου να λάβει 
τα ποσά που έδωσε ως αποζημιώσεις στους 
ασφαλισμένους της χώρας του. Με βάση ό-
μως τις τελευταίες εξελίξεις, τα ποσά που θα 
επανεισπράξει το Επικουρικό Κεφάλαιο, δεν 
μπορεί να είναι περισσότερα από το 0,5% της 
συνολικής παραγωγής της χώρας αυτής.

Άρα αν μία εταιρεία δραστηριοποιείται στη 
χώρα μας με καθεστώς ΕΠΥ και έχει έδρα μία 
άλλη χώρα που έχει πολύ μικρή παραγωγή 
στο κλάδο αυτοκινήτου, υπάρχει κίνδυνος σε 
περίπτωση  χρεοκοπίας της εταιρείας το Επι-
κουρικό κεφάλαιο της Ελλάδος να μην μπο-
ρέσει να επανεισπράξει από την χώρα κατα-
γωγής της εταιρείας τις αποζημιώσεις που 
κατέβαλε για λογαριασμό της. Οι καταναλωτές 
πρέπει να είναι προσεκτικοί.
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Εκεί λοιπόν που σκεφτόντουσαν θα είπαν κατά πάσα πιθανότητα: 
«Μωρέ δεν αλληλοβραβευόμαστε μεταξύ μας για να μην στεναχω-
ρήσουμε και κανέναν λέγοντας δυσάρεστα πράγματα»;  Έτσι προτι-
μήθηκαν οι «ανώδυνες» εορταστικές βραβεύσεις, για να ευλογη-
θούν για άλλη μία φορά τα γένια πρώην και νυν μελών του ΔΣ και 
το δύσκολο βήμα δόθηκε σε άλλους μάλλον πιο προβληματισμέ-
νους για  να τοποθετηθούν. Αυστηρή και «πατρική» θα έλεγα η 
παρέμβαση του υφυπουργού Θανάση Σκορδά, που προέτρεψε την 
αγορά να κάνει σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού και συγχωνεύ-
σεις, ώστε να ξεφύγει από το 2% του ΑΕΠ και να κερδίσει και πάλι 
την χαμένη αξιοπιστία της. Ξέχασε βέβαια την έως τώρα κυβερνη-
τική πολιτική, αλλά και την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνη-
σης, που τώρα συγκυβερνά μαζί της, γιατί με τα  αντικίνητρα που 
επέβαλαν όλοι , συρρικνώθηκε περαιτέρω η ασφαλιστική πίτα. 
Ενδιαφέρουσα και λιτή η ομιλία του Alessandro De Besi, που τόνισε 
στους παρευρισκόμενους και ειδικά στον ΣΕΜΑ, ότι «οι επέτειοι είναι 
συνήθως ευκαιρίες για να κοιτάξουμε πίσω και να κάνουμε σχέδια 

για το μέλλον», εστιάζοντας στις κρίσιμες οδηγίες που έρχονται για 
τους διαμεσολαβούντες. Αιχμή της ομιλίας του η αναθεώρηση της 
οδηγίας IMD II που αφορά τις σχέσεις διαμεσολαβούντων κατανα-
λωτών και ασφαλιστικών εταιριών, η εναρμόνιση του δικαίου των 
ασφαλιστικών συμβάσεων, η διαφάνεια των συναλλαγών  και το 
καυτό θέμα του ΦΠΑ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Ο ΣΕΜΑ, 
παίρνοντας προφανώς σοβαρά το μήνυμα του προέδρου της BIPAR, 
απάντησε βραβεύοντας για πολλοστή φορά εν μέσω μειδιαμάτων 
και υπομειδιαμάτων των ελλήνων παρευρισκομένων, τους πρώην 
και νυν ιδρυτές και προέδρους του. Έτσι  μία βραδιά γεμάτη ευκαι-
ρίες οικονομικών προβληματισμών και ανταλλαγής απόψεων, 
μετατράπηκε  σε μία ανούσια παράσταση και κάποιοι ξελιγωμένοι 
από την πείνα καλεσμένοι πήγαν νηστικοί στην έξοδο, ενώ κάποιοι 
άλλοι έκατσαν έως τις 11.30 επιτέλους να φάνε, σχολιάζοντας αρ-
νητικότατα την οργάνωση και την κενού περιεχομένου εκδήλωση 
– παρωδία που κανείς δεν θα θυμάται στο μέλλον. Κλείνοντας θέλω 
να υπενθυμίσω κάτι στους βραβευθέντες προέδρους και αντιπροέ-

δρους, ιδρυτές του ΣΕΜΑ, που αυτοϊκανοποιήθηκαν πνευματικώς, 
καμαρώνοντας για την σπουδαία πρωτοβουλία τους να ιδρύσουν 
τον ΣΕΜΑ πριν 25 χρόνια, δίνοντας βραβεία στους εαυτούς τους. 
Παρέλειψαν προφανώς εσκεμμένως, να αναφερθούν στον επίσης 
πρώην πρόεδρο που υπηρέτησε επί δύο θητείες τον ΣΕΜΑ Λάμπρο 
Κόκκινο. Μήπως γιατί ο Λάμπρος Κόκκινος ως πρόεδρος τότε της 
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, συνέβαλε και ήταν ίσως ο μόνος 
άνθρωπος που σχεδόν επέβαλε τον θεσμό του Μεσίτη, στην τότε 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή στην επιτροπή της Βουλής πριν 25 
χρόνια; Ποια ήταν η αναφορά των κυρίων αυτών για την συμβολή 
του Λάμπρου Κόκκινου στην εκδήλωση και ποιος από τους παρευ-
ρισκόμενους ή τους βραβευθέντες τον ανέφερε έστω ονομαστικά, 
ως αυτόν που συνέβαλε ενεργότατα αφού η γιορτή αφορούσε τα 25 
χρόνια της ίδρυσής του ΣΕΜΑ;   Απολύτως καμία!!! Νιώθει άραγε 
κανείς ντροπή γι αυτό;  Ίδωμεν!!!   

Η βραδιά  μετατράπηκε  σε μία ανούσια παράσταση

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Tρεις αρχές  
για τον ΣΕΜΑ
Τα 25 χρόνια γιόρτασε ο Σύνδεσμος Ελλήνων 
Μεσιτών Ασφαλίσεων.  «Οι επέτειοι είναι 
συνήθως ευκαιρίες για να κοιτάξουμε πίσω και 
να κάνουμε σχέδια για το μέλλον» όπως είπε 

και ο πρόεδρος της  
Ομοσπονδίας των 
Ευρωπαίων 
Διαμεσολαβούντων BIPAR, 
κ. Alessandro De Besi.
Η διοίκηση του ΣΕΜΑ έχει 
πλέον μία εμπειρία 25 ετών 
για να επιμείνει και να 

βελτιώνεται συνεχώς υπηρετώντας τρεις 
βασικούς στόχους οι οποίοι θα τον καταστήσουν 
ακόμη πιο υπεύθυνο και αξιόπιστο φορέα 
διαμεσολαβούντων στα μάτια της κοινής 
γνώμης.
Ο πρώτος στόχος είναι να ξεκαθαρίσει πλήρως 
τον ρόλο του μεσίτη ασφαλειών στο μυαλό του 
μέσου καταναλωτή.  Και για τον λόγο αυτό 
χρειάζονται κινήσεις εξωστρέφειας και όχι 
εσωστρέφειας.
Ο δεύτερος στόχος είναι να συμβάλλει στο να 
απαλλαγεί η ασφαλιστική αγορά από τις 
παιδικές ασθένειες όπως π.χ. οι μεταφορές 
χαρτοφυλακίων.
Τρίτος στόχος για τον ΣΕΜΑ είναι να επιμείνει 
στο να ξεχωρίσει άπαξ  δια παντός  το 
συλλογικό καλό από το ατομικό.
Με άλλα λόγια ξεκάθαροι ρόλοι, επιμονή στη 
διαφάνεια και στους υγιούς κανόνες 
λειτουργίας της αγοράς και το συλλογικό πάνω 
από το ατομικό είναι τρεις αρχές-όροι 
ανάπτυξης ενός συλλογικού φορέα.

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.

Δεν με απασχολούσαν, διαμεσολαβητές μου, και 
ούτε είχα την πρόθεση μου να σχολιάσω τα τε-
κταινόμενα στον ΣΕΜΑ και ειδικά με αυτά που 

κατά καιρούς πράττει η ηγεσία του. 
Η πολιτική εξάλλου αυτής της ηγεσίας, με ανάγκασε 

να αποχωρήσω μαζί με κάποιους συναδέλφους που 
επίσης «παροπλίστηκαν», αφού διαφωνήσαμε κάθετα 
με όσα συνέβαιναν. Πολιτικές που έχουν λοξοδρομή-
σει από τις καταστατικές αρχές του τον σύνδεσμο και 
από την πραγματική στόχευση του, που είναι να εργάζε-
ται  προς όφελος των μελών του και όχι  να οδηγείται 
στην εξυπηρέτηση προσωπικών πολιτικών, λόγω της 
εγωπάθειας συγκεκριμένων μελών του. Δυστυχώς τα 
τηλεφωνήματα που δέχθηκα, οι αρνητικοί σχολιασμοί 
κάποιων συναδέλφων και οι πιέσεις τους να γράψω 
κάτι, για όσα συνέβησαν, στην εκδήλωση εορτασμού 
των 25 χρόνων του ΣΕΜΑ, ανέτρεψαν τις αντιρρήσεις 
μου. Έτσι υποχρεώθηκα να γράψω, αν και απών, αυτές 
τις γραμμές, αφού προηγουμένως φρόντισα να πληρο-
φορηθώ καλά και να διασταυρώσω όσα συνέβησαν, 
από διάφορους φίλους και γνωστούς, που υπέμειναν 
μέχρι τέλους αυτή την «παράσταση».

Ας ξεκινήσουμε από αυτήν καθ αυτή την εκδήλωση, 
που πράγματι είχε όλες τις προϋποθέσεις επιτυχίας. Οι 
χορηγοί  παρείχαν πλουσιοπάροχα τους πόρους της 
διοργάνωσης, με πρώτη την ΕΑΕΕ, τα μέλη της και τους 
εκπροσώπους της. 

Με εξασφαλισμένη κατ αρχάς την παρουσία 300 Ελ-
λήνων και ξένων ασφαλιστών και αντασφαλιστών, α-
φού όλοι θα βρισκόντουσαν τις επόμενες ημέρες στο 
περίφημο συνέδριο της Ύδρας, η επιτυχία ήταν αναμε-
νόμενη. Λόγω εξάλλου της παρουσίας  και του προέ-
δρου της BIPAR και όλων των υψηλών Ελλήνων και 
ξένων, προσκεκλημένων της ασφαλιστικής αγοράς, 

εξασφαλίστηκε και η παρουσία και δύο υφυπουργών 
της κυβέρνησης, με πρώτο τον «δικό μας» Θανάση 
Σκορδά, υφυπουργό του Υπουργείου Ανάπτυξης, κα-
θώς και τον Α. Λιάσκο, υφυπουργό τουρισμού.  Επομέ-
νως ήταν  εξασφαλισμένη και η δημοσιότητα της εκδή-
λωσης, που μετετράπη όμως ατυχώς στην συνέχεια σε 
«παράσταση», όπως θα αναλύσω παρακάτω.   

Αλλά ας εξετάσουμε το θέμα, από πλευράς της ευ-
καιρίας που δόθηκε, για μία σοβαρή επαγγελματική 
τοποθέτηση από ένα επαγγελματικό σύνδεσμο,  προς 
αυτούς που θα παρευρίσκονταν σε αυτήν την εκδήλω-
ση, με ομιλητή τον πρόεδρο του ΣΕΜΑ Γιώργο  Καρα-
βία. Το περιβάλλον, όπως προείπαμε, ιδανικό, αφού 
ήταν παρούσα η ελληνική και ένα μέρος μίας πολύ αξι-
όλογης ξένης ασφαλιστικής αγοράς. Η Ελλάδα ήδη 
διανύει μία εξαετία ύφεσης με συρρικνωμένο κατά 
40% τουλάχιστον το εθνικό εισόδημα των Ελλήνων. 

Η συνεχής αυτή πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος 
οδήγησε στην συρρίκνωση της ασφαλιστικής αγοράς, 
που είχε ως αποτέλεσμα να πέφτει συνεχώς η συνολι-
κή ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων. Η οικονομική κρί-
ση, η υψηλή φορολογία, η κρίση των τραπεζών και  η 
έλλειψη ρευστότητας και τραπεζικού δανεισμού, κα-
θώς και το υψηλό ενεργειακό κόστος, οδήγησαν στην 
σταδιακή αποβιομηχάνιση της χώρας, με πρώτη την 
Βιοχάλκο που αποχώρησε από την Ελλάδα,  καθώς και 
άλλες μεγαλύτερες ή μικρότερες βιομηχανίες που έ-
κλεισαν ή εγκαταστάθηκαν σε Βαλκανικές χώρες. 

Κατά τον διεθνή οίκο Fitch προβλέπεται νέα συρρί-
κνωση του ΑΕΠ κατά 4%  έως το τέλος 2013, ενώ προ-
βλέπει σχεδόν μηδενική ανάπτυξη για το 2014 και 
2015, με την ανεργία να αγγίζει ήδη το 30%. Ακόμη και 
ο ΣΕΒ, όλως παραδόξως, μέσω του προέδρου του Δ. 
Δασκαλόπουλου, σχολιάζει αρνητικά την όλη κατάστα-

ση, απαιτεί από το κράτος κεφάλαια, εκσυγχρονισμό  
και μεταρρυθμίσεις και φθάνει στο σημείο να δηλώνει 
«αντιμνημονιακός», λόγω της υψηλής φορολογίας και 
της έλλειψης αναπτυξιακής πολιτικής, δηλώνοντας 
την αντίθεσή του με τις πολιτικές που ακολουθούνται. 

Αναφέρω τον ΣΕΒ διότι αρκετοί Έλληνες και διε-
θνείς Μεσίτες έχουν ή είχαν πελάτες τους μέλη του 
ΣΕΒ, ή πελάτες διάφορες εμπορικές επιχειρήσεις ε-
μπορικών και ξενοδοχειακών συνδέσμων, που επίσης 
κατέβασαν ρολά ή έβαλαν πωλητήρια. Επομένως μέσα 
σε αυτό το κλίμα θα μπορούσε ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ να 
τοποθετηθεί, για λογαριασμό των ασφαλισμένων πε-
λατών του, κάνοντας θετικές και σοβαρές προτάσεις, 
αναπτύσσοντας ιδέες ανάπτυξης σε καίριους τομείς της 
οικονομίας, όπως π.χ. ο τουρισμός, οι μεταφορές, η ε-
νέργεια, βοηθώντας να γεννηθούν ιδέες διεξόδου από 
την κρίση, ώστε να βγει από το τέλμα και να αναπτυχθεί 
παράλληλα και η ασφαλιστική αγορά που παραπαίει. 
Θα μπορούσε επίσης να τοποθετηθεί στο πρόβλημα της 
ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι Μεσίτες και οι πε-
λάτες τους, που τους οδηγεί σε ακύρωση των ασφαλι-
στηρίων τους και εκθέτει σε κίνδυνο τους πολίτες, τις 
περιουσίες τους και την κοινωνία γενικότερα.  

Προφανώς κατά την συζήτηση της θεματολογίας α-
πό το ΔΣ του ΣΕΜΑ πριν την εκδήλωση, παραβλέφθηκε 
το γεγονός ότι οι μεσίτες θεσμικά εκπροσωπούν τους 
ασφαλισμένους, είτε αυτοί ασφαλίζονται μεμονωμένα,  
είτε καλύπτουν με διάφορα ασφαλιστήρια τα περιουσι-
ακά στοιχεία των επιχειρήσεών τους, μαζί με το αν-
θρώπινο δυναμικό και τις ευθύνες που έχουν από την 
λειτουργία τους. 

Δύσκολο θέμα, θα σκέφθηκαν κάποιοι από αυτούς 
και ποιος θ’ ασχοληθεί και θα σπάσει το κεφάλι του για 
να γράψει κάτι σοβαρό.

Μικρά διαμεσολαβητικά 

Μια διαφορετική ματιά  
για την εκδήλωση του ΣΕΜΑ

Η  εκδήλωση  πράγματι είχε όλες τις προϋποθέσεις επιτυχίας.  
Οι χορηγοί  παρείχαν πλουσιοπάροχα, τους πόρους της διοργάνωσης,  
με πρώτη την ΕΑΕΕ, τα μέλη της και τους εκπροσώπους της

Του Γιώργου Νικολάκου*

O Γιώργος Νικολάκος είναι  διευθύνων σύμβουλος της Fasmagroup.

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Ομιλος Unipol

Στηρίζει την 
απασχόληση

Ο  όμιλος Unipol, βασικός μέτοχος της 
Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, στηρίζει 
την απασχόληση και στο πλαίσιο της πα-
ρουσίασης του Ισολογισμού Βιωσιμότητας 
για το 2012 στο Μιλάνο- οργάνωσε τη συ-
ζήτηση με τίτλο  «Πώς να προωθήσουμε 
την απασχόληση, τους νέους και την και-
νοτομία: οι τρέχουσες εμπειρίες» υπό τον 
συντονισμό του Luca De Biase, υπεύθυνου 
του Nova24 και με τη συμμετοχή –μεταξύ 
άλλων- των Carlo Cimbri, CEO και ιδρυτή 
της LVenture Group Spa, Luigi Capello και 
Riccardo Donadon, Εντεταλμένο Σύμβου-
λο της H-Farm. 

Στην  σημερινή κοινωνικο-οικονομική 
πραγματικότητα στην Ιταλία, όπου σύμ-
φωνα με την Istat, το 39% των νέων δεν 
εργάζεται, οι μεγάλες επιχειρήσεις που 
σκοπεύουν να αναπτύξουν πολιτικές βιω-
σιμότητας, πρέπει – πέρα από την ανάγκη 
προώθησης της απασχόλησης – να αντι-
μετωπίσουν το ζήτημα της έλλειψης ευ-
καιριών για τους νέους. 

Έτσι, τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία 
αναπτύσσονται «όργανα», μοντέλα και ε-
μπειρίες για την υποστήριξη και την προ-
ώθηση της επιχειρηματικότητας, όπου η 
καινοτομία, οι ικανότητες και η ανταγωνι-
στικότητα κατέχουν κεντρικό ρόλο. 

Όμως, η επιτυχία αυτών των πρωτο-
βουλιών, εξαρτώνται κατά ένα μέρος και 
από το «οικοσύστημα» στο οποίο μπορούν 
να βασιστούν. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ο 
όμιλος Unipol, μέσω του ιδρύματος 
Unipolis, προώθησε το διαγωνισμό 
Culturability, με στόχο την υποστήριξη 
νέων επιχειρήσεων πολιτιστικού και δημι-
ουργικού ενδιαφέροντος, που ιδρύθηκαν 
από ανθρώπους κάτω των 35 ετών. 

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν σχεδόν 
3.000 νέοι που παρουσίασαν 800 project. 

Επίσης, βρίσκεται στο στάδιο της μελέ-
της σχέδιο για μία «θερμοκοιτίδα» αφιε-
ρωμένη στην κοινωνική καινοτομία, όπου 
θα συνδυάζεται η αξία προς όφελος της 
κοινωνίας (πρόνοια, ασφάλεια, υγεία) με 
την τεχνολογική καινοτομία. 

Εξειδικευμένοι εκπαιδευτές θα βρίσκο-
νται στο πλάι των επίδοξων επιχειρηματι-
ών, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν 
στην ανάπτυξη της επιχείρησης με τρόπο 
συνυφασμένο με τις αξίες μιας οικονομίας 
βιώσιμης και συμβατής με τις ανάγκες της 
συλλογικότητας. 

Μία θερμοκοιτίδα που, με βάση την 
Μπολόνια και σε συνεργασία με άλλες υ-
πηρεσίες που αναπτύσσονται στην πόλη, 
θα είναι ικανή να κρατήσει εντός των συ-
νόρων τα ταλέντα και τις ιδέες που υπάρ-
χουν σε όλη την επικράτεια. 

Ένα φιλόδοξο σχέδιο που είναι εφικτό 
χάρη και στη σχέση συνεργασίας που πά-
ντα υπήρχε ανάμεσα στις τοπικές επιτρο-
πές της Unipol.
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ΑΧΑ Ασφαλιστική

Οι καλύτεροι 
συνεργάτες 
στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία, ένα τόπο πλούσιο σε ιστορία και φυ-
σική ομορφιά, ταξίδεψε η ΑΧΑ Ασφαλιστική τους κα-
λύτερους συνεργάτες του αποκλειστικού της δικτύου, 
επιβραβεύοντας τις επιτυχίες ενός ολόκληρου χρόνου.

Ως τόπος διαμονής επιλέχθηκε το  Costa Navarino, 
και το ξενοδοχείο Romanos, ο οποίος αποτελεί έναν 
διεθνή προορισμό υψηλών προδιαγραφών και βρίσκε-
ται σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία 
της Μεσογείου. Οι συνεργάτες της ΑΧΑ είχαν την ευ-
καιρία να απολαύσουν τις ομορφιές του πανέμορφου 
τουριστικού συγκροτήματος, να γευτούν τις ιδιαίτερες 
γαστρονομικές του προτάσεις και να συμμετάσχουν σε 
διασκεδαστικές και χαλαρωτικές δραστηριότητες, ό-
πως το bowling, το κολύμπι και η πεζοπορία. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους εκπροσώ-
πους της διοίκησης της εταιρείας κατά τη διάρκεια των 
οποίων επιβεβαιώθηκε η εταιρική θέση για ανάπτυξη 
του αποκλειστικού δικτύου και η δέσμευση των συνερ-
γατών για υπέρβαση των παραγωγικών στόχων για το 
έτος 2013, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς, 
αναγνωρίζοντας τόσο τη δυναμική της εταιρικής επω-
νυμίας της ΑΧΑ, όσο και την ανταγωνιστικότητα των 
προγραμμάτων της εταιρείας. Τους συνεργάτες της Α-
ΧΑ Ασφαλιστικής, συνόδευσαν οι κ.κ. Νικόλαος Σα-
κελλαρίου, διευθυντής δικτύων διανομής, Κατερίνα 
Αναγνώστου, διευθύντρια πωλήσεων Agency και υπο-
στήριξης δικτύων διανομής, Ευστάθιος Γκίτικας, Ιωάν-
νης Γεωργίου, Κωνσταντίνος Λαγογιάννης, από τη δι-
εύθυνση πωλήσεων Agency και η κυρία Ειρήνη Νικο-
λοπούλου από τη διεύθυνση επικοινωνίας.

Διοικητικές αλλαγές στην Eθνική Ασφαλιστική 

Ο κ. Ι. Χατζηιωσήφ Ο κ. Τ.  Λυσιμάχου

Η κ.  Μαργαρίτα Αντωνάκη

Αλλαγές σε  διοικητικό επίπεδο ανακοίνωσε η  Εθνική Ασφα-
λιστική, που εντάσσονται όπως αναφέρει στο πρόγραμμα εν-
δυνάμωσης και αξιοποίησης της εταιρίας. 

Διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο κ. Σπύρος Μαυρόγαλος, 
μέχρι τώρα βοηθός γενικός διευθυντής στην Εθνική Τράπεζα, ενώ 
στη θέση - που συστήθηκε -  του αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμ-
βούλου, ανέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας κ. 
Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου παραμένει ο κ. Δημήτρης Δημόπουλος, που παράλληλα ασκεί 
καθήκοντα Γενικού Διευθυντού στο corporate banking στην Εθνική 
Τράπεζα. Τo Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε επίσης, ως Α’ Αντιπρό-
εδρο, τον κ. Παύλο Μυλωνά, ο οποίος ήδη κατείχε τη θέση του Β’ 
Αντιπροέδρου. Ταυτόχρονα, Γενικός Διευθυντής, με αρμοδιότητα 
τη Διαχείριση Κινδύνων της Εθνικής Ασφαλιστικής, αναλαμβάνει ο 
κ. Μιχάλης Οράτης, που μέχρι σήμερα κατείχε αντίστοιχη θέση στην 

Εθνική Τράπεζα.
Το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής εξέφρασε τις 

ευχαριστίες του στον κ. Ιωάννη Κατσουρίδη, για τη συμβολή του στην 
εταιρία, από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, η οποία  έχει ήδη 
γίνει αποδεκτή από το Δ.Σ. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο έ-
κανε αποδεκτή και την παραίτηση του αντιπροέδρου κ. Ανδρέα Βασι-
λείου, τον οποίο και ευχαρίστησε για τη μέχρι σήμερα δημιουργική 
προσφορά του στην εταιρία. Με αφορμή τις διοικητικές αλλαγές, ο 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. 
Δημήτρης Δημόπουλος τόνισε ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο-
χεύουν αφενός μεν στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της ηγε-
τικής θέσης της εταιρίας, αφετέρου δε στην ανάπτυξη των εργασιών 
σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να διαδραματίσει ουσιαστικότερο 
ρόλο στην ασφαλιστική αγορά, στην οποία, επί δεκαετίες, λειτουργεί, 
ήδη, επιτυχώς.

AIG

Στα 109, 8 εκατ. 
η παραγωγή 
ασφαλίστρων 
το 2012
Συνολική παραγωγή €109,8 
εκατ. ασφαλίστρων 
κατέγραψαν οι εταιρίες της AIG 
στην Ελλάδα, στη διάρκεια του 
οικονομικού έτους 2012, που 
για την AIG αφορά στην 
περίοδο από 1/12/2011 έως και 
30/11/2012. Η παραγωγή αυτή, 
όπως αναφέρει η εταιρία  
περιλαμβάνει 
πρωτασφάλιστρα, 
αντασφάλιστρα και δικαιώματα 
συμβολαίων του 
Υποκαταστήματος Ελλάδος της 
AIG Europe Limited και της 
National Union Fire Insurance 
Co. of Pittsburgh, PA. Κατά τη 
διάρκεια του έτους, η AIG στην 
Ελλάδα κατέβαλε περισσότερα 
από €34,2 εκατ. ευρώ σε 
αποζημιώσεις προς ιδιώτες και 
επιχειρήσεις, ενώ ο δείκτης 
ζημιών (loss ratio) κινήθηκε 
στο 35% των καθαρών 
δεδουλευμένων ασφαλίστρων. 
Παράλληλα ο μικτός δείκτης 
κερδοφορίας (combined ratio) 
που απεικονίζει το σύνολο των 
προμηθειών, εξόδων και 
ζημιών ως προς τα καθαρά 
δεδουλευμένα ασφάλιστρα, 
έκλεισε στο 69%. Κατά το 
εξεταζόμενο διάστημα οι 
προσωπικές ασφαλίσεις, στις 
οποίες ανήκει και ο κλάδος 
Αυτοκινήτων, ανήλθαν στο 68% 
των καθαρών ασφαλίστρων 
ενώ οι επιχειρηματικές στο 
32%. Υπενθυμίζεται πως την 1η 
Μαρτίου του 2012 το 
χαρτοφυλάκιο της National 
Union Fire Insurance Co. of 
Pittsburgh, PA μεταφέρθηκε 
στο νεοϊδρυθέν Υποκατάστημα 
Ελλάδος της Chartis Europe 
Limited, που πλέον έχει 
μετονομαστεί σε AIG Europe 
Limited. Για το λόγο αυτό, 
διευκρινίζεται ότι για το 
οικονομικό έτος 2012 η 
αναφερθείσα παραγωγή 
ασφαλίστρων κατανέμεται 
ανάμεσα στην National Union 
Fire Insurance Co. of 
Pittsburgh, PA, για την περίοδο 
1/12/2011 έως και 28/2/2012 
και το Υποκατάστημα Ελλάδος 
της AIG Europe Limited, για την 
περίοδο από 1/3/2012 έως και 
30/11/2012. 

Με δύο εκδηλώσεις αφιερω-
μένες στους ανθρώπους 
των πωλήσεων του δικτύου 

ανεξάρτητων συνεργατών και του 
εταιρικού δικτύου που στέκονται 
δίπλα στην εταιρεία περισσότερο α-
πό τρείς 10ετίες, γιόρτασε η ΑΤΕ Α-
σφαλιστική τις επιτυχίες της για τα 
αποτελέσματα της περσινής χρο-
νιάς, όπου τα κέρδη ξεπέρασαν  κά-
θε προσδοκία. 

Οι εκδηλώσεις που διοργανώθη-
καν για το δίκτυο στο  Dreams  στα 
Αστέρια Γλυφάδας και στον Ιστιο-
πλοϊκό  όμιλο για το εταιρικό δίκτυο, 
σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Ειδι-
κότερα, στην  εκδήλωση του δικτύ-
ου ν στο  Dreams στα Αστέρια της 
Γλυφάδας που διοργανώθηκε στις 
9 Ιουλίου 2013, χαιρετισμό απεύθυ-
ναν εκ μέρους της διοίκησης της ε-
ταιρίας ο A’ αντιπρόεδρος του διοι-
κητικού συμβουλίου κ. Τ.  Λυσιμά-
χου και ο διευθύνων  σύμβουλος κ. 
Ι. Χατζηιωσήφ. Χαιρετισμό επίσης 
απεύθυνε η γενική διευθύντρια της 
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών 
κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη, ενώ στην 
εκδήλωση παραβρέθηκαν τα στελέ-
χη των πωλήσεων, του marketing 
και των Κλάδων Ζημιών & Ζωής 
καθώς και οι μεγαλύτεροι συνεργά-
τες και τα στελέχη των δικτύων πω-
λήσεων της εταιρείας.  

Στην εκδήλωση των συντονι-

στών διευθυντών των γραφείων 
πωλήσεων που διοργανώθηκε στις 
11 και 12 Ιουλίου στον Ιστιοπλοϊκό 
Όμιλο με αφορμή το  προγραμματι-
σμό δράσης και τη στοχοθεσία του β’ 
εξαμήνου2013, έδωσε την ευκαιρία 
στην ιεραρχία του εταιρικού δικτύου 
της ΑΤΕ Ασφαλιστικής να ενημερω-
θεί για την ιδιαίτερα επιτυχημένη 
πορεία της εταιρείας το α’ εξάμηνο 
του 2013. Την ευθύνη του συντονι-
σμού και της διοργάνωσης των πιο 
πάνω εκδηλώσεων, είχαν αντίστοι-
χα οι διευθυντές πωλήσεων των 
πιο πάνω δικτύων κ.κ. Α. Παπαδό-
πουλος  και Ι. Παπουτσάς, σε συνερ-
γασία με το Διευθυντή Marketing 
και Εκπαίδευσης κ. Ι. Σηφάκη και την 
πολύτιμη βοήθεια των στελεχών 
των δύο Διευθύνσεων  

Τους επικεφαλής των γραφείων 
πωλήσεων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής 
καλωσόρισε ο διευθύνων σύμβου-

λος της εταιρείας κ. Ιορδάνης Χα-
τζηιωσήφ, ο οποίος τους ενημέρω-
σε για τα παραγωγικά αποτελέσμα-
τα της Ασφαλιστικής Αγοράς για το 
α’ 6μηνο του 2013, καθώς επίσης 
και για την αντίστοιχη δραστηριότη-
τα της εταιρείας για το ίδιο χρονικό 
διάστημα, η οποία απέφερε σημαντι-
κά κέρδη για την εταιρεία. Ο κ. Χα-
τζηιωσήφ επίσης αναφέρθηκε στον 
σχεδιασμό των νέων προϊόντων της 
εταιρείας, τα οποία στοχεύουν κυρί-
ως στην ικανοποίηση των αναγκών 
των πελατών 

Στις εργασίες που ακολούθησαν, 
στελέχη της διοίκησης από τους 
κλάδους ζωής και οικονομικών υ-
πηρεσιών είχαν τη  ευκαιρία να πα-
ρουσιάσουν στους συμμετέχοντες 
τα νέα προϊόντα που σχεδιάζει η ε-
ταιρεία, καθώς και τα  πολύ θετικά 
οικονομικά αποτελέσματα της εται-
ρείας που την καθιστούν μια από τις 
πιο ανταγωνιστικές εταιρείες της 
αγοράς. Τέλος, τα στελέχη των πω-
λήσεων του εταιρικού δικτύου είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
ένα ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο, 
με θέμα «Αναπτύξτε τους ανθρώ-
πους σας σε περίοδο κρίσης». Η δι-
ήμερη συνάντηση  έκλεισε  με  δεί-
πνο στον Ιστιοπλοϊκό όμιλο Πειραιά, 
παρουσία του διευθύνοντα συμβού-
λου κ. Ι. Χατζηιωσήφ και στελεχών 
των διευθύνσεων της εταιρείας.

ΑΤΕ  Ασφαλιστική 

Δίπλα  στα δίκτυα πωλήσεων  

O κ. Σπύρος Μαυρόγαλος
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ΣΕΜΑ
Στο Μουσείο  
της Ακρόπολης  
ο εορτασμός  
για τα 25 χρόνια    Σελ. 8

Οδική Βοήθεια
Αυξημένος  κατά 10,95%  
ο αριθμός των 
ασφαλισμένων αυτοκινήτων

Σελ. 9

Alessandro De Besi
Η  ευρωπαϊκή ατζέντα  
για την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση

Σελ. 9

►Τα έσοδα από 
τις πωλήσεις 
non core 
business 
assets θα 
κρίνουν τα 
πωλητήρια στις 
θυγατρικές 
των Βαλκανίων

►Συμφωνία με 
την DG Comp 
για διατήρηση 
τουλάχιστον 
του 60% της 
Finansbank. 

Ασφαλίσεις κλινικών δοκιμών από την HDI-Gerling

Την ηγετική θέση στην ελληνική ασφαλιστική 
αγορά κατέχει η HDI-Gerling Hellas στις ε-

ξειδικευμένες ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης από 
τη Διενέργεια Κλινικών Δοκιμών.Η επένδυση 
στον κλάδο των κλινικών δοκιμών στη χώρα μας 
εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ανέλθει σε επίπεδα 
των 400.000.000€ ετησίως, σύμφωνα με το 
φαρμακευτικό φόρουμ του ΕΒΕΑ. Λόγω της φύ-
σεως της συγκεκριμένης δραστηριότητας, το 
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την διεξαγωγή 
κλινικών δοκιμών είναι ιδιαίτερα αυστηρό, και 
εκτός άλλων θεσπίζει την υποχρεωτική ασφάλι-
σή τους. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για κατάργηση της υποχρεωτικής ασφάλισης για 
κλινικές δοκιμές χαμηλής παρέμβασης αναμέ-

νεται να αποφασιστεί στο επόμενο διάστημα. Με 
πολυετή εμπειρία στον κλάδο, η HDI-Gerling έ-
χει σημαντική παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο 
στην Ασφάλιση Κλινικών Δοκιμών παρακολου-
θώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις για την εξα-
σφάλιση των πελατών της σε ότι αφορά τις αντί-
στοιχες διατάξεις και τα όρια κάλυψης ανά περί-
πτωση. 

Η ασφάλιση καλύπτει Σωματικές Βλάβες που 
προκαλούνται στους συμμετέχοντες. Οι διοργα-
νωτές προστατεύονται έναντι αξιώσεων των 
συμμετεχόντων για συμβάντα τόσο κατά τη δι-
άρκεια της ασφαλιστικής περιόδου ή και μετά τη 
λήξη της (συνήθως για μία περίοδο τριετίας) για 
βλάβες που οφείλονται στο υπό δοκιμή φάρμα-

κο. Το ασφαλιστικό προϊόν κα-
λύπτει επίσης τους διοργανωτές 
για νομικά έξοδα (αμοιβές δικη-
γόρων, δικαστικά έξοδα) που 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα 
των παραπάνω.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα 
προσφέρουν κάλυψη για Κλινι-
κές Δοκιμές που διεξάγονται 
τόσο εντός Ελλάδος όσο και στο 
εξωτερικό, με κεντρικό Ασφαλι-
στήριο (Master Policy) που εκδίδεται στην Ελλά-
δα και επιμέρους τοπικά Ασφαλιστήρια (Local 
Policies) που καλύπτουν τις ειδικές νομικές α-
παιτήσεις της κάθε αγοράς.

Η  πιστοποιημένη οικονομική 
ευρωστία και φερεγγυότητα της 
HDI-Gerling και η δυνατότητα 
ανάληψης ιδιαίτερα υψηλών 
ποσών κάλυψης, επιτρέπουν 
την ολοκληρωμένη ασφάλιση 
των διοργανωτών ακόμη και σε 
περιπτώσεις ταυτόχρονης διε-
ξαγωγής μεγάλου αριθμού κλι-
νικών δοκιμών. Ως υποκατά-
στημα της HDI-Gerling Industrie 

Versicherung AG, η HDI-Gerling Hellas είναι α-
πευθείας διαβαθμισμένη με Α+/stable από την 
Standard & Poor’s και με A/stable από την ΑΜ 
Best. 

Η HDI-Gerling ασφαλίζει επιχειρήσεις της 
φαρμακευτικής βιομηχανίας, επιχειρήσεις πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας και ερευνητικούς φο-
ρείς όπως:

Οργανισμούς ερευνών και κλινικών δοκιμών
Ανεξάρτητους ερευνητικούς οργανισμούς/ε-

ταιρείες
Πανεπιστημιακά και Ακαδημαϊκά ερευνητικά 

κέντρα
Επαγγελματίες της ιατρικής έρευνας, ια-

τρούς, ερευνητές, βοηθούς, κλπ.
Άλλους οργανισμούς, εταιρείες ή επαγγελμα-

τίες που διεξάγουν κλινικές ή βιοϊατρικές έρευ-
νες/δοκιμές

Φαρμακευτικές εταιρείες 

Προυπολογισμός

Πλεόνασμα  
και ανάπτυξη  

Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 0,6% και πρωτογε-
νές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 2,8 δισ. ευρώ 
προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογι-
σμού του 2014, όπως ανακοίνωσε  ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Η α-
νεργία το 2014 θα υποχωρήσει στο 26% και η απα-
σχόληση θα αυξηθεί κατά 0,6%.To 2013 η ύφεση θα 
ανέλθει σε 4%, καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, 
η ανεργία στο 27% και το πρωτογενές πλεόνασμα, με 
τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις, θα ανέλθει στα 340 
εκατ. ευρώ.Ο κ. Σταϊκούρας έκανε λόγο για τις 
«πρώτες θετικές ενδείξεις το 2013 ως αποτέλεσμα 
των μεγάλων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας» και 
σε αυτές συμπεριέλαβε τον περιορισμό της ύφεσης 
στο 4% φέτος, από 6,4% το 2012, αλλά και την επίτευ-
ξη «μικρού αλλά βιώσιμου» πρωτογενούς πλεονά-
σματος 340 εκατ. ευρώ το 2013.Tο έλλειμμα γενικής 
κυβέρνησης αναμένεται να περιοριστεί φέτος στο 
2,4% του ΑΕΠ με τη χρήση και έκτακτων μέτρων (από 
6% πέρυσι), ενώ και το 2014 το έλλειμμα γενικής 
κυβέρνησης θα διαμορφωθεί επίσης στο 2,4% του 
ΑΕΠ.Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, «θα αξιώσουμε 
έμπρακτη συμβολή των εταίρων μας στη μείωση του 
χρέους στη βάση των αποφάσεων του Ecofin τον Νο-
έμβριο». Όσον αφορά την πιθανότητα εξόδου της 
Ελλάδας στις αγορές το 2014, ο κ. Σταϊκούρας ανέφε-
ρε ότι στο προσχέδιο δεν περιλαμβάνεται σχετική 
πρόβλεψη αλλά προτιθέμεθα να αναλάβουμε σειρά 
πρωτοβουλιών ώστε να είναι εφικτή η έξοδος στις 
αγορές το β' εξάμηνο του επομένου έτους.

Η  έκταση της αποεπένδυσης  θα κριθεί από το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης

Συνέχεια στη σελ. 8

ΕΤΕ:  
Πως θα φύγει  
από τα Βαλκάνια

Της Ελίνας  
Παπασπυροπούλου, 
Διευθύντριας Ασφαλίσεων 
Casualty & Specialty, HDI-
Gerling Hellas
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Η άμεση και έμμεση κεφαλαιακή ε-
νίσχυση που θα αποκομίσει η Ε-
θνική από τις πωλήσεις non core 

business assets ως και το τέλος του 
2014 θα κρίνουν το χρόνο και την έκτα-
ση της αποεπένδυσής της από τις τραπε-
ζικές δραστηριότητες που διατηρεί στο 
εξωτερικό. 

Τυπικά το πλάνο αναδιάρθρωσης που 
θα καταθέσει η Εθνική σε DG Comp το 
οποίο θα ενσωματώνει και ένα business 
plan τριετίας για την Τράπεζα της Ελλά-
δος, θα προβλέπει, σύμφωνα με όσα έ-
χουν διαρρεύσει, χωρίς να διαψευ-
σθούν, την πώληση ως το 2017 των 
θυγατρικών της Εθνικής σε Βουλγαρία, 
Ρουμανία, Σερβία, FYROM και Αλβανία 
και σταδιακή διάθεση του 40% του μετο-
χικού κεφαλαίου της Finansbank.  

Πρακτικά, όμως, η έκταση της αποε-
πένδυσης από τη Βαλκανική θα κριθεί 
από το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυ-
σης που θα επιτύχει η Εθνική μέσω της 
υποχρεωτικής πώλησης σειράς μη τρα-

πεζικών δραστηριοτήτων που διαθέτει. 
Και αυτό γιατί βασικό κριτήριο τόσο 

των πλάνων αναδιάρθρωσης όσο και 
των ενσωματωμένων επιχειρησιακών 
σχεδίων ( business plans) είναι η εξα-
σφάλιση επαρκούς κεφαλαιακής επάρ-
κειας ώστε να διευκολυνθεί η σταδιακή 
ιδιωτικοποίηση της τράπεζας. 

Μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς η 
Εθνική έχει δρομολογήσει την πώληση 
της NBG Asset Management, την είσο-
δο στρατηγικού επενδυτή στην Πανγαία 
ΑΕΕΑΠ και την ολοκλήρωση της συμ-
φωνίας μεταξύ Arch Re και Εθνικής Α-
σφαλιστικής, την οποία αποκάλυψε το 
Next Deal.

Από τις παραπάνω κινήσεις η διοίκη-
ση της Εθνικής αναμένει κεφαλαιακή 
ενίσχυση της τάξης τουλάχιστον των 
550 εκατ. ευρώ, η οποία όμως να φθά-
σει και στα 800 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας 
το δείκτη EBA Core Tier I κατά 1% ως 
1,5%.  

Ταυτόχρονα, εντός του α΄ τριμήνου 
του 2013 αναμένεται να ολοκληρωθεί η 

πώληση της Αστήρ Παλάς, δρομολογεί-
ται ήδη η πώληση της «Γενικών Αποθη-
κών», η αποεπένδυση από την NBGI 
Private Equity και βεβαίως η πώληση 
της Εθνικής Ασφαλιστικής, μετά την ο-
λοκλήρωση της αναδιάρθρωσης την ο-
ποία θα τρέξει το νέο διοικητικό σχήμα. 

Από το αν η Εθνική καταφέρει να που-
λήσει εντός του 2014 ή μέχρι και το α΄ 
εξάμηνο του 2015 τις παραπάνω μη 
τραπεζικές δραστηριότητες της, και βε-
βαίως από την άμεση ή έμμεση κεφα-
λαιακή ενίσχυση που θα επιφέρουν οι 
πωλήσεις θα κριθεί και ο τελικός σχεδι-
ασμός για τα Βαλκάνια. 

Όπως αναφέρουν στελέχη της Εθνι-
κής το πλάνο πωλήσεων που περιλαμ-
βάνει το πλάνο αναδιάρθρωσης είναι 
ενδεικτικό καθώς αν η τράπεζα επιτύχει 
εντός των επομένων 12 με 18 μηνών 
ισχυρή κεφαλαιακή θωράκιση που να 
εξασφαλίζει ότι το Core Tier I δεν θα υ-
ποχωρήσει κάτω του 9% ως και το 2016 
ακόμη και υπό το νέο δυσμενές σενάριο 
της BlackRock, δεν θα υποχρεωθεί να 

προβεί στη μείωση της παρουσίας της 
στο εξωτερικό κατά 50% ή θα το κάνει 
σε μικρότερη έκταση. 

Οι ίδιοι σημειώνουν πάντως ότι μι-
κρές θέσεις όπως οι θυγατρικές σε 
FYROM και Ν. Αφρική θα πουληθούν 
σύντομα εφόσον υπάρξει αξιόπιστο α-
γοραστικό ενδιαφέρον.  

Σημειώνουν δε ότι η πώληση θυγα-
τρικών σε Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία 
ενδέχεται να κρύβει παγίδες καθώς οι 
κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να ζητή-
σουν την πλήρη ανακεφαλαιοποίηση 
τους από τις μητρικές πριν την πώληση, 
όπως ακριβώς έπραξε η ΤτΕ με τις 
Societe Generale και Credit Agricole 
όταν αποφάσισαν να πουλήσουν τις Γε-
νική και Εμπορική Τράπεζα αντίστοιχα. 

Ως εκ τούτου παρά το ενδιαφέρον που 
υπάρχει από Πολωνικές και Ουγγρικές 
τράπεζες οι αποφάσεις για τις σημαντι-
κές θυγατρικές των Βαλκανίων θα λη-
φθούν σε βάθος τουλάχιστον ενός έ-
τους.

Εθνική Τράπεζα: Πως θα φύγει από τα Βαλκάνια

Συνέχεια από τη σελ. 7

Την ευρωπαϊκή ατζέντα για τη δια-
μεσολάβηση στην ασφαλιστική α-
γορά αποκάλυψε ο πρόεδρος της 

oμοσπονδίας των Ευρωπαίων Διαμε-
σολαβούντων BIPAR, κ. Alessandro De 
Besi, μιλώντας  στην εκδήλωση του 
ΣΕΜΑ.

Όπως τόνισε ο κ. Alessandro De 
Besi, κύρια θέματα στη τρέχουσα ατζέ-
ντα της BIPAR είναι:
• η αναθεώρηση της Οδηγίας IMD II 
(σχέσεις διαμεσολαβούντων με τους 

καταναλωτές και τις ασφαλιστικές ε-
ταιρείες),
• μια πιθανή νέα οδηγία σχετικά με τα 
συστήματα εγγύησης των ασφαλίσεων,
• μια επίσης νέα οδηγία για τις δημόσι-
ες συμβάσεις,
• η εναρμόνιση του δικαίου των ασφα-
λιστικών συμβάσεων,
• το ΦΠΑ των ασφαλιστικών διαμεσο-
λαβητών,
• η διαχείριση των κινδύνων φυσικών 
καταστροφών και

• η προστασία των δεδομένων.
Ο κ. Alessandro De Besi, κατά την ο-

μιλία του στο ΣΕΜΑ, στάθηκε ιδιαίτερα 
και στην ανάγκη που υπάρχει σήμερα 
για διαφάνεια στις συναλλαγές και τις 
υπηρεσίες, ενώ υπογράμμισε με έμφα-
ση το πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα 
μας, αλλά και για την ασφαλιστική αγο-
ρά, το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρί-
ου η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προε-
δρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξι 
μήνες.

25 χρόνια  
ΣΕΜΑ

Κεντρικό ρόλο στους τομείς των 
συντάξεων και της υγείας 
καλείται να διαδραματίσει η 
ιδιωτική ασφάλιση, ως 
αποτέλεσμα των ανατροπών που 
σημειώνονται στο ασφαλιστικό 
σύστημα της χώρας, μεσούσης 
της κρίσης. Στην θέση αυτή 
συμφώνησαν ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, κ. 
Αθανάσιος Σκορδάς, ο πρόεδρος 
της ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδρος 
Σαρρηγεωργίου, και ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών 
Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), κ. Γιώργος 
Καραβίας, στις τοποθετήσεις τους 
στο πλαίσιο της εκδήλωσης  για 
τον εορτασμό των 25 χρόνων από 
την ίδρυση του ΣΕΜΑ, που  
πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο 
της Ακρόπολης.  
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιος 
Σκορδάς, επεσήμανε τη  
σπουδαιότητα της 
επανατοποθέτησης της ιδιωτικής 
ασφάλισης στην αγορά, με νέα 
ισχυρότερα εταιρικά σχήματα και 
καινοτόμα προϊόντα, ώστε να 
διεκδικήσει νέα δυναμική. Ο 
Πρόεδρος της ΕΑΕΕ  κ. 
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, 
αναφερόμενος στο μακρο-
οικονομικό περιβάλλον της 
χώρας ανέφερε ότι, ήδη 
διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια 
ανάκαμψης, και άρα οι 
ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να 
προετοιμαστούν ώστε να 
καλύψουν το κενό που έχει 
δημιουργηθεί στο χώρο των 
συντάξεων και της υγείας. Ο 
πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιώργος 
Καραβίας, έδωσε έμφαση στις 
βασικές αρχές του Συνδέσμου, με 
βασικότερη τη θέσπιση κανόνων 
δεοντολογίας και συνθηκών 
υγιούς ανταγωνισμού, ενώ ο 
Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου 
και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 
της ΕΑΕΕ, κ. Νικόλαος 
Μακρόπουλος  αναφέρθηκε  στην  
ιστορία του ΣΕΜΑ.

Ποια είναι η ευρωπαϊκή ατζέντα για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση
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ΕΑΕΕ:  Περισσότερα ασφαλισμένα αυτοκίνητα στην οδική βοήθεια
Αυξημένος κατά 
10,96% ήταν ο 
αριθμός  των 
ασφαλισμένων 
οχημάτων με κάλυψη 
Οδικής Βοήθειας το 
2012 σε σχέση με το 
2011,σύμφωνα με τα 
συγκεντρωτικά 
στοιχεία 5 
εξειδικευμένων 
Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων-
μελών της ΕΑΕΕ. 
Συγκεκριμένα  ο 
αριθμός των 
οχημάτων που ήταν 
ασφαλισμένα με 
οδική βοήθεια το 
2012 ήταν 2.244.043 
έναντι  2.022.368  το 
2011.Μεγαλύτερος 
ήταν και ο αριθμός  
των ασφαλισμένων 
αυτοκινήτων που 
χρειάστηκε 
εξυπηρέτηση. 
Συγκεκριμένα  στην 
οδική βοήθεια 
καταγράφηκαν 
517.782 περιστατικά 
το 2012 έναντι 
459.530 
περιπτώσεις το 2011 
δηλαδή ποσοστό  
+12,68%.
Παράλληλα στην 
κάλυψη Φροντίδας 
Ατυχήματος το 
ποσοστό  αύξησης 
ήταν 8,13% με 
αριθμό 
ασφαλισμένων 
οχημάτων  το 2012, 
5.543.626 και το 
2011 5.126.761.
Για το πλήθος των 
καταγραφέντων 
περιστατικών στην 
κάλυψη Φροντίδας 
Ατυχήματος ήταν  + 
11,38% με 391.589 
περιστατικά το 2012 
και 350.150 το 2011. 
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MetLife Alico

Η ανάπτυξη των πωλήσεων  στο   50ο συνέδριο

Ευρωπαϊκή Ένωσις Ασφάλειαι Μινέττα

Μανώλης Γκατζόφλιας: Tα προγράμματα Ζωής και Υγείας 
είναι περισσότερο χρήσιμα και ελκυστικά 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του 50ου συνε-
δρίου επίλεκτων ασφαλιστών της MetLife Alico, το οποίο 
παρακολούθησαν περισσότεροι από 180 επίλεκτοι ασφαλι-

στικοί σύμβουλοι και συντονιστές γραφείων και ομάδων, καθώς 
και στελέχη της εταιρίας από την Ελλάδα και από την Περιφέρεια 
της Νότιας & Ανατολικής Ευρώπης, κατά τη διάρκεια του οποίου 
δόθηκε έμφαση κυρίως στην περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων. 

Τις εργασίες του συνεδρίου τίμησε με την παρουσία του ο κ. Μ. 
Χατζηδημητρίου, Head of Eastern & Southern Europe, MetLife, 
καθώς επίσης και ο κ. Ν. Δασκαλάκης, Regional Vice President of 
Agency & Independent Distribution, ο κ. Δ. Μαζαράκης, αντιπρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της MetLife Alico στην Ελλάδα και 
ο κ. Γ. Ζερβουδάκης, Agency Director Ελλάδας. 

Ο κ. Μ. Χατζηδημητρίου αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα σε 
επίπεδο Περιφέρειας, καθώς επίσης και στον τρόπο που φροντίζει 
η Εταιρία να είναι δίπλα στον πελάτη, πάντα έχοντας ως γνώμονα 
την ποιοτική εξυπηρέτησή του, κάτι που χαρακτηρίζει για πολλές 
δεκαετίες τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς συμβούλους της 
MetLife Alico. Επίσης, μαζί με τους κ.κ. Δασκαλάκη, Μαζαράκη και 
Ζερβουδάκη, καλωσόρισε στις τάξεις των Gallery of Stars, μία πα-
γκόσμια διάκριση που αποτελεί θεσμό για την εταιρία σε διεθνές 
επίπεδο, τέσσερις συνεργάτες της εταιρίας οι οποίοι ξεχώρισαν για 
τις εξαιρετικές τους επιδόσεις, ποσοτικές και ποιοτικές, εδώ και 
περισσότερο από δύο δεκαετίες. Ο κ. Δ. Μαζαράκης εστίασε την 

προσοχή στις συνθήκες που συνεχίζουν να επηρεάζουν την ασφα-
λιστική αγορά και που ταυτόχρονα δημιουργούν τις ευκαιρίες για 
τις ισχυρές εταιρίες, όπως είναι η MetLife Alico, να διακριθούν.  Ο 
κ. Γ. Ζερβουδάκης αναφέρθηκε στη δυναμική των αλλαγών που 
λαμβάνουν χώρα στην ασφαλιστική αγορά και την ανάγκη προσαρ-
μογής της εταιρίας στα δεδομένα της διαφαινόμενης νέας ασφαλι-
στικής πραγματικότητας και επεσήμανε τις εντυπωσιακές επιδό-
σεις του δικτύου πωλήσεων της MetLife Alico, παρά τις αντιξοότη-
τες στο εξωτερικό περιβάλλον και τις γενικότερες τάσεις ύφεσης 
στην ασφαλιστική αγορά.  

Η εταιρία ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, υλοποιεί 
σταδιακά  πρόγραμμα αναβάθμισης όλων 
των ασφαλιστικών προγραμμάτων που 

προσφέρει, σε συνεργασία με τους διεθνούς εμ-
βέλειας αντασφαλιστές, τονίζει σε συνέντευξή 
του στο NextDeal ο κ. Μανώλης Γκατζόφλιας, Δι-
ευθυντής Marketing, με αφορμή και την νέα πρω-
τοποριακή διαφήμιση της εταιρίας που είναι στον 
«αέρα».

Είναι στον «αέρα» η νέα πρωτοποριακή διαφή-
μιση  της Εταιρίας  Ασφάλειαι Μινέττα. Σηματοδο-
τεί  στροφή στις ασφαλίσεις  Ζωής και Υγείας.

Η Εταιρία από το 2008 επαναπροσδιόρισε τη 
θέση της σχετικά με τις ασφάλειες ζωής και υγεί-
ας προβλέποντας ίσως τις αδυναμίες του συστή-
ματος κοινωνικής ασφάλισης και ως εκ τούτου 
την αναγκαιότητα και συνεπώς την περαιτέρω α-
νάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης. Σήμερα, πε-
ρισσότερο από ποτέ η συμβολή της ιδιωτικής α-
σφάλισης είναι καθοριστικής σημασίας στην στα-
θερότητα και ανάπτυξη τόσο του ατόμου όσο και 
των επιχειρήσεων.

-Μετά από 40 χρόνια ασφαλιστικής  παρουσίας τι ώθησε 
την Εταιρία σε αυτή τη στροφή;

Η Εταιρία μας είναι μία από τις λίγες μικτές ε-
ταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική 
αγορά. Τα προηγούμενα χρόνια είχε εστιάσει το 
ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη των λοιπών α-
σφαλιστικών εργασιών και ειδικότερα του κλά-
δου αυτοκινήτου. Πιστεύουμε ότι έχουμε δημι-
ουργήσει ένα πολύ καλό brand name που προ-
σελκύει θετικά τους  Έλληνες καταναλωτές. Θε-
ωρούμε, ιδιαίτερα σήμερα, ότι λόγω των οικονο-
μικών συγκυριών, τα προγράμματα Ζωής και Υ-

γείας είναι περισσότερο χρήσιμα και ελκυστικά 
για τους  Έλληνες. Η Εταιρία μας, σε συνεργασία 
με μεγάλους και καθιερωμένους αντασφαλιστές, 
σχεδιάζει προσεκτικά το μέλλον της και ιδιαίτερα 
αυτόν τον κλάδο ο οποίος αφορά τον ίδιο τον άν-
θρωπο και την πολύτιμη υγεία του, δηλαδή ό,τι 
αξίζει.

Η διαφήμιση πως  και πόσο επηρεάζει τις πωλήσεις και  
αν υπάρχουν   αποτελέσματα από τη νέα καμπάνια της 
εταιρίας σας;

Η ανάπτυξη της Εταιρίας μας στηρίζεται στους 
Συνεργάτες μας, τους οποίους θεωρούμε προέ-
κτασή μας. Πιστεύουμε ότι με την δημοσιοποίηση 
του είδους των ασφαλιστικών εργασιών καθώς 
και των προγραμμάτων τα οποία προσφέρουμε, 
βοηθούμε τους Συνεργάτες μας να τα παρουσιά-

σουν καλύτερα στους δυνητικούς πελάτες μας. 
Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ακράδαντα στην χρησι-
μότητα της διαφημιστικής ενημέρωσης. 

Περιγράψτε μας τα νέα  προγράμματα.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ εκτιμώντας τις σημε-
ρινές συνθήκες και ιδιαίτερα την δυσμενή οικο-
νομική κατάσταση την οποία βιώνουμε, πήρε την 
απόφαση και υλοποιεί σταδιακά ένα πρόγραμμα 
αναβάθμισης  / επικαιροποίησης όλων των ασφα-
λιστικών προγραμμάτων που προσφέρει σε συ-
νεργασία με τους διεθνούς εμβέλειας αντασφα-
λιστές μας.

Τα νέα προγράμματα είναι σύγχρονα και πρω-
τοποριακά. Δίνουν σημασία στην ουσία της ασφά-
λισης προσφέροντας πολλαπλές βασικές και συ-
μπληρωματικές καλύψεις, ενώ παράλληλα το 

κόστος διατηρείται σε 
πολύ προσιτά επίπε-
δα. Πρωταρχικός στό-
χος και βασική Αρχή 
της Εταιρίας όλα τα 
χρόνια λειτουργίας 
της, ήταν και παραμέ-
νει, η σαφήνεια των 

όρων ασφάλισης, η άριστη εξυπηρέτηση των πε-
λατών και των συνεργατών της και η άμεση πλη-
ρωμή των αποζημιώσεων.

6. Μέσω ποιων «καναλιών» τα προωθείτε;

Όπως προαναφέραμε οι Συνεργάτες Διαμεσο-
λαβούντες είναι ο μοχλός ανάπτυξης των εργασι-
ών της Εταιρίας μας  και το αποκλειστικό κανάλι 
διανομής των προγραμμάτων μας.

Μ. Χατζηδημητρίου, Δ. Μαζαράκης, Γ. Ζερβουδάκης

Τέσσερα ακόμη μέλη του δικτύου πωλήσεων της MetLife Alico 
στην Ελλάδα ανακηρύχθηκαν μέλη του Gallery of Stars της MetLife 
Alico, με βάση τις διαχρονικά εξαιρετικές τους επιδόσεις, όχι μόνον 

ποσοτικές αλλά και ποιοτικές, εδώ και 
περισσότερο από δύο δεκαετίες. Πρό-
κειται για τους Συντονιστές Ομάδας κ.κ. 
Ι. Κούση (D.S.F. Αθηνών) και Π. Σταθό-
πουλο (Γραφείο Πωλήσεων κ. Β. Σμυρ-
νιού), καθώς και για τους ασφαλιστι-
κούς συμβούλους κ.κ. Ι. Αλεξανιάν 

(Γραφείο Πωλήσεων κ. Ευστρ. Κακάμπουρα) και Κ. Χατζηστεφάνου 
(Γραφείο Πωλήσεων κ. Ι. Δάγκαρη), οι οποίοι διακρίθηκαν για το 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που τους χαρακτηρίζει. Κατά τη 
διάρκεια του Συνεδρίου Επίλεκτων Ασφαλιστών που πραγματοποι-
ήθηκε πρόσφατα, έγινε και η επίσημη παρουσίαση των πορτραίτων 
των τεσσάρων συνεργατών, τηρώντας μία παράδοση που κρατά 
αρκετές δεκαετίες.  Τους βραβευόμενους τίμησε η διοίκηση της ε-
ταιρίας με επικεφαλής τον κ. Μ. Χατζηδημητρίου, Regional Head - 
Eastern & Southern Europe.

Νέα παγκόσμια 
διάκριση 
ασφαλιστικών 
συμβούλων

Ισόβια Ασφάλιση Ζωής με ισόβια καταβολή 
ασφαλίστρων ή με περιορισμένη χρονικά κατα-
βολή ασφαλίστρων, που λειτουργεί και ως απο-
ταμιευτικός λογαριασμός με εγγυημένη απόδο-
ση:

Mε απεριόριστη χρονική διάρκεια
Για ασφαλισμένους από 1 μηνός έως 65 ετών
Με δυνατότητα για παροχή όλων των συ-

μπληρωματικών καλύψεων συμπεριλαμβανο-
μένων και των προγραμμάτων νοσοκομειακής 
και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Η Ισόβια Ασφάλιση Ζωής μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για:

Διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου δια-
βίωσης στην οικογένεια του ασφαλισμένου

Πληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών
Κάλυψη φόρων κληρονομιάς και συναφών 

εξόδων
Προσωπικές/οικογενειακές υποχρεώσεις σε 

τρίτους
Δυνατότητα εσωτερικού δανεισμού λόγω έ-

κτακτων αναγκών
Ισόβια Προγράμματα Νοσηλείας, εφόσον 

συνδυάζονται με προγράμματα Ισόβιας Ασφάλι-
σης Ζωής: 

Mε απεριόριστη χρονική διάρκεια

Για ασφαλισμένους από 1 μηνός έως 65 ετών
Με κάλυψη σε Ελλάδα και εξωτερικό
Με ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου
Με επίδομα 30% των εξόδων νοσηλείας άλ-

λου φορέα
Με ετήσια ανανέωση του κεφαλαίου κάλυ-

ψης ακόμα και αν η διάρκεια νοσηλείας ξεπερ-
νάει τις 365 ημέρες

Με εξειδικευμένες, μη διαδεδομένες στην 
αγορά, συμπληρωματικές καλύψεις 

Τα Ισόβια Προγράμματα Νοσηλείας διακρί-
νονται σε:

MEDICAL DIAMOND με 2.000.000 ευρώ ετή-

σιο όριο κάλυψης σε Ελλάδα και 450.000 ευρώ 
στο εξωτερικό για  έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικές 
ή κρατικές κλινικές, στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό

MEDICAL PLATINUM με 500.000 ευρώ ετήσιο 
όριο κάλυψης σε Ελλάδα και 350.000 ευρώ στο 
εξωτερικό για  έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικές ή 
κρατικές κλινικές, στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό

MEDICAL GOLD με 200.000 ευρώ ετήσιο όριο 
κάλυψης σε Ελλάδα και 200.000 ευρώ στο εξω-
τερικό για  έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικές ή κρα-
τικές κλινικές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Τα νέα Ισόβια ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Νοσηλείας

Ο Κ. Μανώλης 
Γκατζόφλιας 
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Ιντερσαλόνικα

Δικαίωση
Ο όμιλος επιχειρήσεων Ιντερ-

σαλόνικα όπως τονίζεται σε σχε-
τική ανακοίνωση δικαιώνεται για 
άλλη μία φορά, μετά από απόφα-
ση της οικονομικής επιτροπής του 
Δήμου Αίγινας, όσον αφορά τους 
όρους διακήρυξης διενέργειας 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνι-
σμού για την ασφάλιση των οχη-
μάτων/μηχανημάτων Δήμου Αίγι-
νας έτους 2013-2014. Η εταιρία 
υπέβαλε ένσταση και ζήτησε την 
τροποποίηση της διακήρυξης και 
την εξάλειψη του όρου 5 αυτής, 
που παντελώς αβάσιμα, και πα-
ράνομα απαιτούσε ως προϋπόθε-
ση συμμετοχής στον διαγωνισμό, 
οι διαγωνιζόμενες ασφαλιστικές 
εταιρίες να είναι μέλη του σωμα-
τείου με την επωνυμία «Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλά-
δος».Εν τέλει, η οικονομική επι-
τροπή δικαίωσε την Ιντερσαλόνι-
κα , καθώς έγινε δεκτή η ένστασή 
της και ενέκρινε την διαγραφή 
του συγκεκριμένου όρου του άρ-
θρου 5 της διακήρυξης. Σύμφωνα 
με την αναφερθείσα απόφαση, σε 
επόμενη συνεδρίαση της οικονο-
μικής επιτροπής, θα συνταχθούν 
εκ νέου οι όροι της διακήρυξης με 
απαλοιφή του συγκεκριμένου ό-
ρου.

Όμιλος 
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 
«Νοιάζεται για Σας»

Ο όμιλος Ιντερσαλόνικα εν τω 
μεταξύ, συνεχίζοντας τις δράσεις 
του στα πλαίσια της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και μετά από 
την επιτυχή πραγματοποίηση της 
πρώτης ημερίδας, διοργανώνει 
την Τετάρτη 16/10 και ώρα 18.00΄ 
στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρί-
ας στην Θεσσαλονίκη και την Πέ-
μπτη 17/10 και ώρα 18.30΄ στα 
γραφεία της στη Λάρισα, ιατρικές 
ενημερωτικές εκδηλώσεις,  με 
εισηγήτρια την Δρ. Σασοπούλου 
Γιώτα, Διδάκτορα Α.Π.Θ, Χειρουρ-
γό-Ειδικό επί των παθήσεων 
Μαστού δίνοντας την ευκαιρία σε 
όλο το προσωπικό, τους συνερ-
γάτες και τους πελάτες-
ασφαλισμένους της, να ενημε-
ρωθούν αναλυτικότερα για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση 
του καρκίνου του μαστού. 

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
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Σε «NN» 
μετονομάζεται 
η ING 
Insurance
Τη μετονομασία της σε «NN» 
προγραμματίζει η ING Insurance, 
καθώς οι προετοιμασίες του 
ομίλου ING για το σχέδιο απο-
επένδυσης των Ασφαλιστικών 
Εργασιών από τις εργασίες 
Διαχείρισης Κεφαλαίων με τη 
διαδικασία της Δημοσίας 
Εγγραφής συνεχίζονται βάσει 
προγράμματος, ενώ η  μετάβαση 
έχει προγραμματιστεί να γίνει το 
2014, δεδομένων των συνθηκών 
που επικρατούν στις αγορές. 
Σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση, η μετονομασία της 
ING Insurance σε «NN» είναι μία 
νέα ταυτότητα, που συνδυάζει 
αρμονικά την ολλανδική 
κληρονομιά και καταγωγή με τα 
χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου 
διεθνούς οργανισμού, με μία 
ονομασία αναλλοίωτη στο χρόνο. 
Μολονότι η επικείμενη 
μετονομασία του ομίλου ING 
ανακοινώνεται σήμερα, οι 
διαδικασίες της θα απαιτήσουν 
περισσότερο χρόνο και θα 
ξεκινήσουν, εφόσον ολοκληρωθεί 
με επιτυχία η είσοδος της ING 
Insurance στην αγορά. Στο 
διάστημα που θα μεσολαβήσει, οι 
επιχειρησιακές μονάδες των ING 
Insurance, ING Investment 
Management και Nationale-
Nederlanden θα συνεχίσουν τη 
λειτουργία τους διατηρώντας τις 
υπάρχουσες επωνυμίες τους.

Κέρδη  μετά από φόρους 13,9 εκατ. ευρώ, σημείωσε η Ιnteramerican  το 
διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου, υπερβαίνοντας, όπως αναφέρει,  σημα-
ντικά τη σχετική πρόβλεψη και με αύξηση 23% έναντι των κερδών του 

αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου. 
Η παραγωγή των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της 

Interamerican διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο, φθάνοντας στο σύνο-
λο των εργασιών τα 204,2 εκατ., με συγκρατημένη μείωση (8,7%) έναντι του 
πρώτου εξαμήνου 2012, δεδομένου ότι η πτώση της συνολικής παραγωγής 
της αγοράς υπερέβη το 11%. Όσον αφορά στα λειτουργικά έξοδα η εταιρεία 
πέτυχε μικρή μείωση εφαρμόζοντας αποτελεσματικά τη σταθερή πολιτική 
ελέγχου των δαπανών.

Ειδικότερα, στους κλάδους γενικών ασφαλειών τα μεικτά εγγεγραμμένα 
ασφάλιστρα ανήλθαν στα 112,5 εκατ. ευρώ, προσεγγίζοντας την περυσινή 
παραγωγή. Οι σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση των ζημιών περιόρι-
σαν τον σύνθετο δείκτη (combined ratio) στο 94,4%, έναντι 96,7% πέρυσι. 

Στον κλάδο ζωής τα ασφάλιστρα, συμπερι-
λαμβανομένων και των επενδυτικών συμβο-
λαίων, ανήλθαν στα 47,3 εκατ. με τη νέα πα-
ραγωγή να κινείται κατά 14% πάνω από τις 
προβλέψεις, ανερχόμενη στα 12,5 εκατ. ευ-
ρώ. Στον τομέα υγείας, τα μεικτά ασφάλιστρα 
έφθασαν στα 44,4 εκατ. και η νέα παραγωγή 
στα 3,9 εκατ. ευρώ. Στην υγεία σημειώθηκε 
βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
του χαρτοφυλακίου, όπως π.χ. της ασφάλισης 
σε μικρότερες ηλικίες, καθώς και του δείκτη 
ζημιών. 

Αναφερόμενος στην πορεία της 
Interamerican ο Γιώργος Κώτσαλος, διευθύ-
νων σύμβουλος του ομίλου, ανέφερε μεταξύ 
άλλων ότι προτεραιότητά μας αποτελούν η 
οικονομική ισχύς και φερεγγυότητα, οι αν-
θρώπινοι πόροι και οι υποδομές, η αξιοποίη-
ση με επενδύσεις της σύγχρονης τεχνολογίας 
που αλλάζει δραστικά την αποτελεσματικότη-
τά μας στις λειτουργίες προς το καλύτερο, η 
διαμόρφωση προσιτών ασφαλιστικών προτά-
σεων στη λογική των αναγκών και απαιτήσε-
ων της κοινωνίας.

Ταξίδι επιβράβευσης πραγματοποίησαν οι κορυφαίοι συνεργά-
τες της Generali σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη. Oπως αναφέ-
ρει η εταιρία, περισσότεροι από 70 πρωταγωνιστές της ελλη-

νικής ασφαλιστικής αγοράς από το αποκλειστικό δίκτυο Agency της 
Generali και το ανεξάρτητο δίκτυο πρακτόρων και μεσιτών, είχαν 
την ευκαιρία να απολαύσουν ένα επταήμερο ταξίδι ορόσημο. 

Πρώτος σταθμός της μεγάλης παρέας της Generali, η Μόσχα. H 
πρωτεύουσα των 11,5 εκατ. κατοίκων και των έντονων αντιθέσε-
ων. Η πόλη δημιούργημα των τσάρων, κέντρο της πάλαι ποτέ σοβι-
ετικής ισχύος, απόλυτο δείγμα σήμερα του ύστερου ακραίου καπι-
ταλισμού. 

Το υπερπολυτελές ξενοδοχείο Ritz Carlton υποδέχτηκε την πα-
ρέα της Generali, προσφέροντας μία πρώτη, μοναδική θέα στο επι-
βλητικό Κρεμλίνο. Από το σημείο αυτό ξεκίνησε η γνωριμία με την 
πόλη την επόμενη ημέρα, με περιήγηση στην φημισμένη Κόκκινη 
Πλατεία, την πλατεία των παρελάσεων και των έντονων πολιτικών 
συμβολισμών. Οι «σύντροφοι» της Generali στάθηκαν με θαυμα-
σμό μπροστά το επιβλητικό Κρεμλίνο και με δέος αφουγκράστηκαν 
τον περίτεχνο ναό του Αγίου Βασιλείου και το μεγαλόπρεπο Καθε-
δρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού. Τα συναισθήματα κορυφώθηκαν 
όταν το ίδιο βράδυ η παρέα της Generali με την μοναδική παράστα-

ση των φημισμένων μπαλέτων Μπολσόι, στην πρεμιέρα της παρά-
στασης «Eugene Onegin». 

 Η τρίτη ημέρα στη Μόσχα ήταν αφιερωμένη στην «Πόλη ων Ά-
στρων» ή Star City, όπως είναι πιο γνωστό το Κέντρο Εκπαίδευσης 
των ρώσων κοσμοναυτών που πρώτοι έσπασαν τα δεσμά της βαρύ-
τητας και βρέθηκαν στο διάστημα, ενώ η συνέχεια άνηκε στη Βενε-
τία του Βορρά την Αγία Πετρούπολη. Κορυφαία στιγμή του ταξιδιού 
ήταν όταν η οικογένεια της Generali τίμησε την κα. Βασιλική Πολυ-
ζώη - Καραζαρίφη, το στήριγμα της Διεύθυνσης Βορείου Ελλάδος 
της εταιρείας, η οποία μετά από 26 χρόνια συνεχόμενης προσφοράς 
στην εταιρία, ετοιμάζεται να συνταξιοδοτηθεί.

Στη λιτή του ομιλία, ο διευθύνων σύμβουλος  της Generali κ. Πά-

νος Δημητρίου αναφέρθηκε με συγκίνηση στο έργο της κ. Πολυζώη 
και την ευχαρίστησε για την πολυετή προσφορά της στην εταιρεία 
και τον κλάδο. «Η πορεία της είναι φωτεινό παράδειγμα του πως η 
εταιρεία επιθυμεί να αναπτύσσει τις σχέσεις με το προσωπικό της», 
τόνισε ο κ. Δημητρίου. «Η Generali επενδύει στους ανθρώπους της 
και επιζητά από αυτούς την ποιότητα, το όραμα και τη συνέπεια, την 
οποία βρήκε στο πρόσωπο της κ. Πολυζώη». 

Παράλληλα, ο κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι οι ίδιες αρχές ακο-
λουθούνται και στις συνεργασίες της εταιρίας με τους διαμεσολα-
βούντες / συνεργάτες της, και πρόσθεσε ότι η διέξοδος στη σημερι-
νή δύσκολη συγκυρία, είναι οι σταθερές, με επαγγελματισμό δομη-
μένες σχέσεις στην αλυσίδα ασφαλιστική εταιρεία, διαμεσολαβη-
τής, ασφαλισμένος.

Οι εποχές είναι δύσκολες και ίσως δυσκολέψουν ακόμη περισ-
σότερο εκτίμησε ο κ. Δημητρίου. Πρόσθεσε όμως ότι όσοι κινούνται 
με συνέπεια στην προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών θα αντεπεξέλ-
θουν της κρίσης. Έφερε σαν παράδειγμα την πορεία και ποιοτική 
ανάπτυξη της Generali τα τελευταία χρόνια, η οποία αυξάνει συνε-
χώς τα μερίδια αγοράς της σε όλους τους κλάδους και παραμένει 
κερδοφόρα παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ι-
διωτικής ασφάλισης.

Generali 

7 ημέρες στη Ρωσία

Interamerican 

Έγραψε κέρδη 13,9 εκατ. ευρώ το εξάμηνο

Το επιχειρησιακό σχέδιο
 Η Interamerican κατά το πρώτο εξάμηνο υλοποίησε με επιτυχία τους βασικούς 

στόχους της. Η εταιρεία προσαρμόστηκε αναπτυξιακά στις διαμορφούμενες συνθή-
κες στον κλάδο αυτοκινήτου, τόσο σε επίπεδο ασφαλιστικών εργασιών, όσο και στη 
διαχείριση των αποζημιώσεων (one stop shop), ενώ διεύρυνε τη δραστηριότητά 
της στις απευθείας ασφαλίσεις και στον τομέα της υγείας με το Anytime Health. 

Η επενδυτική πολιτική στις εφαρμογές της προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας 
συνεχίστηκε με επιτυχία, με την έναρξη της λειτουργίας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας για τους κλάδους των γενικών ασφαλειών, ενώ ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή 
αυτοματοποίησης της εκτίμησης των αναλαμβανομένων κινδύνων και της έκδοσης 
συμβολαίων στους κλάδους ζωής και υγείας, που επιταχύνει σημαντικά τις διαδι-
κασίες προς όφελος του πελάτη. Επίσης, πύκνωσε το δίκτυο υγείας του Medisystem 
με νέες συνεργασίες και ξεκίνησε συνέργειες με την τοπική αυτοδιοίκηση στη νη-
σιωτική Ελλάδα, για παροχή υπηρεσιών άμεσης ιατρικής βοήθειας. Στη διανομή  
συνεχίζει να υποστηρίζει την ανάπτυξη όλων των καναλιών. Παράλληλα με τις α-
πευθείας πωλήσεις, η εταιρεία ενισχύει τα δίκτυα διαμεσολαβούντων, με στόχο να 
πιστοποιηθούν έως το τέλος του έτους 350 νέοι συνεργάτες στο δικό της δίκτυο 
πωλήσεων, ενώ έχουν προστεθεί κατά το πρώτο εξάμηνο  - κατά το οποίο ξεκίνησε 
και το πρότυπο κέντρο συνεργαζομένων πρακτόρων - 140 νέες συνεργασίες στο 
πρακτορειακό δίκτυο. Συνολικά, διατηρείται σταθερή η ευρυφασματική προσέγγιση 
της αγοράς "με όλους τους τρόπους που επιθυμεί ο σημερινός καταναλωτής".

Ανοδικά  
οι ομαδικές 
Να αναπτύξει τον κλάδο 
ομαδικών ζωής και 
υγείας πέτυχε η 
Interamerican το 2012, 
συνεχίζοντας ανοδικά και 
κατά το πρώτο τρίμηνο 
του 2013. Ήδη, η εταιρεία 
έχει αυξήσει τους 
ασφαλισμένους με 
ομαδικά συμβόλαια σε 90 
χιλιάδες, έχοντας 
προσθέσει από πέρυσι 
έως σήμερα 80 
επιχειρήσεις στο 
πελατολόγιό της, που 
συνολικά ανέρχονται σε 
700. Κατά το 2012, οι 
ομαδικές ασφαλίσεις της 
εταιρίας  έγραψαν μεικτά 
ασφάλιστρα 
προγραμμάτων ζωής και 
υγείας αυξημένα 2% 
έναντι του 2011, παρά τη 
μείωση που σημείωσε η 
αγορά στον κλάδο, ενώ 
κατέβαλαν σε 
αποζημιώσεις 
περισσότερα από 46 εκατ. 
ευρώ. 
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ΤτΕ

Διαμεσολαβούντες
Το Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθούν 

οι  εξετάσεις των διαμεσολαβούντων 
στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοινώθηκε 
από την Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκε-
κριμένα για το  Πιστοποιητικό Επιπέδου 
Α, θα διεξαχθούν το Σάββατο 14 Δεκεμ-
βρίου 2013 και για το  Πιστοποιητικό Ε-
πιπέδου Δ’, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου.

GLASSDRIVE

Νέα συνεργασία
Ένα νέο μέλος προστέθηκε στην «οι-

κογένεια» της Glassdrive. Πρόκειται 
για τον  κ. Θεόδωρο Ζαμπάτη  ο οποίος 
δραστηριοποιείται από το 1978 στο χώ-
ρο του αυτοκινήτου και   διατηρεί σταθ-
μό επισκευής και αντικατάστασης κρυ-
στάλλων αυτοκινήτου Glassdrive σε 
κεντρικό σημείο της Αθήνας, στην οδό 
Λιοσίων 154, έκτασης 198 τ.μ.

Επιπλέον της επισκευής και αντικα-
τάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτου, ο 
κ. Ζαμπάτης παρέχει στους πελάτες υ-
πηρεσίες τοποθέτησης αντηλιακών 
μεμβρανών για κάθε τύπο αυτοκινήτου. 
Στο σταθμό Glassdrive του κ. Ζαμπάτη, 
οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα πλέον 
να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες  :
• Επισκευή και αντικατάσταση των 
κρυστάλλων τους χωρίς γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες
• Άμεση εξυπηρέτηση εντός 24 ωρών 
από την αναγγελία της ζημιάς
• Πιστοποίηση της γνησιότητας των 
κρυστάλλων
• Εγγύηση εργασίας «εφ’ όρου ζωής»

Επισημαίνεται ότι το δίκτυο της 
GLASSDRIVE αποτελείται από 35 σταθ-
μούς, 15 κινητές μονάδες και 80 συνερ-
γάτες σε όλη την επικράτεια αποτελώ-
ντας το μεγαλύτερο δίκτυο σταθμών ε-
πισκευής και αντικατάστασης κρυστάλ-
λων αυτοκινήτου.

Όμιλος ΙΑΣΩ
Με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώ-

πων,  και με κεντρικό  μήνυμα «Τρέ-
χουμε πιο γρήγορα  ….από τη σκιά 
του» με στόχο την πρόληψη, πραγματο-
ποιήθηκε Αγώνας Δρόμου από τον  Πα-
νελλήνιο Σύλλογο Γυναικών  με Καρκί-
νο  Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» την Κυριακή 
29 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και  ο  
όμιλος ΙΑΣΩ με την ομάδα «TeamIAΣΩ», 
αποτελούμενη από 300 περίπου εργα-
ζόμενους, ιατρούς και φίλους του ΙΑΣΩ, 
που με ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία 
έτρεξαν ή περπάτησαν σε ένα ξεχωρι-
στό αγώνα δρόμου ενάντια στον καρκί-
νο του μαστού. 
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Το  Ελσίνκι υποδέχθηκε τους νικητές του διαγωνισμού πωλήσεων της ERGO για το έτος 
2012 και με τον τρόπο αυτό συνεχίστηκε μια παράδοση επιβράβευσης των Συνεργατών 
της, που παραμένουν πιστοί στους εταιρικούς σχεδιασμούς και επιδιώξεις. 

Η  νύχτα έγινε μέρα για τους τυ-
χερούς που ταξίδεψαν στο μακρι-
νό Ελσίνκι, αφού την εποχή που 
πραγματοποιήθηκε η εκδρομή η 
μέρα διαρκούσε 18 ώρες και ο ου-
ρανός δεν σκοτείνιαζε ποτέ. 

Οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία 
να ανακαλύψουν την πλούσια ι-
στορία της πανέμορφης πόλης της 
Βαλτικής, που συνδυάζει αρμονι-
κά την ομορφιά της φύσης με τα 
εντυπωσιακά τεχνολογικά επι-
τεύγματα. 

Κορυφαία στιγμή, όπως αναφέ-
ρει η εταιρία, ήταν αναμφίβολα η βόλτα με τα ποδήλατα κατά μήκος των 
ακτών της πόλης, όπου η διαδρομή ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Ε-
πειδή όμως όλα μετρούν, οι διοργανωτές της εκδρομής φρόντισαν και 
για γαστρονομικές περιπλανήσεις υψηλού επιπέδου, με κορυφαίο γευ-
στικό προορισμό το περίφημο εστιατόριο Savu με ιστορία 200 ετών, 
στο οποίο πραγματοποιήθηκε το αποχαιρετιστήριο δείπνο του ταξιδιού. 

Ο αναπληρωτής γενικός  διευθυντής κ. Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου, 
ευχαρίστησε τους συνεργάτες της εταιρίας για τις διαρκείς προσπά-
θειές τους και την καλή συνεργασία τους, τόνισε ότι η ERGO θα συνε-
χίσει να τιμά την εμπιστοσύνη τους, να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις 
προσδοκίες τους και να επιβραβεύει τις προσπάθειές τους και ολοκλή-
ρωσε τη σύντομη ομιλία του λέγοντας: “Συνεχίστε να προσπαθείτε, 
αλλά και να απολαμβάνετε μαζί μας τα αποτελέσματα των κοινών μας 
προσπαθειών. 

Μας αξίζει η εμπιστοσύνη σας και σας αξίζει η σιγουριά που μπορού-
με να σας προσφέρουμε. Είμαστε περήφανοι που πορευόμαστε μαζί και 
είμαστε σίγουροι ότι το ίδιο νοιώθετε και σεις είπε ο κ. Χατζηπαναγιώ-
του.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

MetLife Alico

Δωρεάν ιατρικές 
εξετάσεις σε χωριά της  
Καβάλας

Η MetLife Alico συνεχίζει το πρόγραμμα επισκέ-
ψεων σε απομακρυσμένα χωριά ανά την Ελλάδα, 
στα πλαίσια των ενεργειών εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, με σκοπό την παροχή δωρεάν ιατρικών 
εξετάσεων στους κατοίκους των περιοχών αυτών. 
Αυτή τη φορά, σειρά είχαν τα χωριά Βουνοχώρι, 
Λυκόστομο και Κορυφές στην ευρύτερη περιοχή της 
Καβάλας, τα οποία επισκέφθηκε πριν από λίγες η-
μέρες ομάδα ιατρών από τις ειδικότητες της παθο-
λογίας, της καρδιολογίας και της μικροβιολογίας για 
τη διενέργεια εξετάσεων, προσφέροντας παράλλη-
λα πολύτιμες ιατρικές συμβουλές στους κατοίκους. 
Την ομάδα των ιατρών συνόδευσαν και στελέχη της 
MetLife Alico και συγκεκριμένα οι κ.κ. Γ. Ζερβουδά-
κης, Agency Director της MetLife Alico, Μ. Φουσκα-
ρής, Head of Communications & Branding, Eastern 
& Southern Europe και Λ. Τσαμπάζης, DSF Executive 
στο Γραφείο Πωλήσεων της Καβάλας. Η οργάνωση 
της επίσκεψης έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου Κα-
βάλας με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Κ. Σιμιτσή και 
τον Αντιδήμαρχο κ. Θ. Παπαδόπουλο. Η υποδοχή που 
επεφύλαξαν οι κάτοικοι στην ομάδα των ιατρών και 
στους συνεργάτες της MetLife Alico ήταν ιδιαίτερα 
θερμή, καθώς αυτού του είδους η ιατρική φροντίδα 
δεν είναι εύκολο να τους παρασχεθεί λόγω απόστα-
σης από μεγάλα αστικά κέντρα. Στους δύσκολους 
καιρούς που διανύουμε η MetLife Alico θα συνεχίσει 
να βρίσκεται στο πλάι των συνανθρώπων μας, δεί-
χνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της, ανέφερε με-
ταξύ άλλων ο κ. Γ. Ζερβουδάκης.

D.A.S. Hellas

Ασφάλιση  
με Quick D.A.S

Ένα ακόμα βήμα για την διευκόλυνση των συ-
νεργατών της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών της κάνει η D.A.S. Hellas αξιοποιώντας την 
τεχνολογία στην διαδικασία έκδοσης συμβολαίων 
μέσω Web. Όπως έκανε γνωστό έθεσε σε λειτουρ-
γία την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή που ονομάζε-
ται “Quick D.A.S.” και προσφέρει αμεσότητα, εγκυ-
ρότητα και ταχύτητα στην έκδοση συμβολαίων. Οι 
συνεργάτες  μπορούν πλέον αυτόνομα  να καταχω-
ρούν  αιτήσεις, να βλέπουν τα συμβόλαια που εκδό-
θηκαν και φυσικά να τα εκτυπώνουν στο χώρο ερ-
γασίας τους. Μέσω της διαδικασίας αυτής  δίδεται 
στον συνεργάτη η  ευκαιρία να ανταποκρίνεται άμε-
σα στο αίτημα των υποψήφιων πελατών για ασφά-
λιση με προϊόντα Νομικής Προστασίας, διαχειριζό-
μενος καλύτερα τον πολύτιμο χρόνο του.

Με μεγάλη επιτυχία και αυξημέ-
νη συμμετοχή ολοκληρώθηκε 
το 15ο Hydra Meeting. Περισ-

σότεροι από 300 ασφαλιστές και α-
ντασφαλιστές από την Ελλάδα και 22 
χώρες του εξωτερικού έδωσαν το 
παρόν στην ετήσια καθιερωμένη πλέ-
ον συνάντηση της Ύδρας. Ο κ. Α. Σαρ-
ρηγεωργίου, πρόεδρος της ΕΑΕΕ 
στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρ-
θηκε στα βασικά στοιχεία που διαμορ-
φώνουν τη σύγχρονη εικόνα της ευ-
ρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και 
στην πορεία των σημαντικότερων ευ-
ρωπαϊκών φακέλων που την επηρεά-
ζουν. Aναφερόμενος   στην ελληνική 
πραγματικότητα, τόνισε πως  η ελλη-
νική ασφαλιστική αγορά παρέμεινε 
ανθεκτική παρά την επίδραση της οι-
κονομικής κρίσης και της ύφεσης, ε-
νώ σε ό,τι αφορά στις προοπτικές της 
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ση-
μείωσε ότι πρέπει σαν αγορά να πλη-
σιάσουμε τον πελάτη μας με διαφά-
νεια, καθαρές κουβέντες, προϊόντα 

προσαρμοσμένα στην οικονομική 
πραγματικότητα και καλά εκπαιδευ-
μένους, επιλεγμένους και αξιόπι-
στους ασφαλιστές. Στο συνεδριακό 
κομμάτι του 15ου Hydra Meeting η 
πρώτη ενότητα ήταν αφιερωμένη στη 
διασφάλιση του μέλλοντος των συ-
ντάξεων και τον αυξανόμενο ρόλο 
των συμπληρωματικών συνταξιοδο-
τικών σχημάτων. Στην ενότητα αυτή 
συμμετείχαν ως ομιλητές οι κ. 
Nicolas Jeanmart, Head of Micro-
Economics, Life & Pensions, 
Insurance Europe (Belgium), 
Fernando Jaime, Vice President, 
Global Pensions Products, METLIFE 
(U.S.A.), Johan Sjöström, Marketing 
Director, KPA PENSION (SWEDEN) 
και Nicholas Sherry, Senior Advisor 
on Pensions & Superannuation, 
ERNST & YOUNG (AUSTRALIA). Την 
ενότητα συντόνισε ο κ. Ηρακλής Δα-
σκαλόπουλος, Αναπλ. Γενικός Διευ-
θυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής και 
Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για 

τις Συντάξεις της ΕΑΕΕ. Οι  ομιλητές 
της ενότητας αυτής παρουσίασαν αρ-
κετές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες 
περιπτώσεις χωρών που έχουν προ-
βεί ήδη σε αναμόρφωση του ασφαλι-
στικού τους συστήματος με βάση το 
κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Η δεύτε-
ρη ενότητα είχε τίτλο : «Ασφαλιστικές 
λύσεις έναντι φυσικών καταστρο-
φών», με ομιλητές τους κ.κ. Andreas 
Vossberg, Senior Underwriter, 

Property Treaty, Nordic Countries, 
Central & Eastern Europe, UNICH 
RE, (GERMANY), Erhan Tunçay, Ex 
Vice Chairman of TCIP’s BoD 
(TURKEY) και Florentina Almajanu, 
General Director of UNSAR 
(ROMANIA). Συντονιστής ήταν ο κ. 
Νότης Βαγιακάκος, Διευθύνων Σύμ-
βουλος, HDI Gerling Hellas και Πρόε-
δρος της Επιτροπής Περιουσίας & 
Αντασφαλίσεων της ΕΑΕΕ. 

Το παρόν έδωσαν 300 ασφαλιστές και αντασφαλιστές

Θεσμός το συνέδριο της Ύδρας

Στην Φιλανδία οι  κορυφαίοι 
συνεργάτες της ERGO 

Επιστημονική εκδήλωση  δι-
οργάνωσε ο Όμιλος ΙΑΣΩ με 
θέμα «Update on Ovarian 
Cancer», και ομιλητή τον διακε-
κριμένο Καθηγητή Γυναικολο-
γικής Ογκολογίας Mr. Neville F. 
Hacher. Ο Καθηγητής Mr. 
Neville F. Hacher, ανέπτυξε ό-
λες τις νεότερες εξελίξεις για 
τον καρκίνο των ωοθηκών, ενώ 
υπογραμμίστηκε η σημασία της 
πρόληψης  για την έγκαιρη διά-
γνωση της νόσου. Εισηγητές 
της εκδήλωσης ήταν ο πρόε-
δρος του Ομίλου ΙΑΣΩ κ. Γεώρ-
γιος Σταματίου και ο πρόεδρος 
του επιστημονικού συμβουλίου 
της κλινικής ΙΑΣΩ, Καθηγητής, 
Ε. Διακομανώλης.  Κατά τη δι-
άρκεια της εκδήλωσης, ο πρόε-
δρος του ομίλου ΙΑΣΩ κ. Γεώρ-
γιος Σταματίου αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων στην Κλινική ΙΑ-
ΣΩ, καθώς αποτελεί σημείο α-
ναφοράς στον τομέα της μαιευ-
τικής και της γυναικολογίας, ε-

νώ είναι ένα από τα πιο σύγχρο-
να μαιευτήρια της Ευρώπης, 
καλύπτοντας όλα τα περιστατι-
κά καθώς και ένα εκτεταμένο 
φάσμα  διαγνωστικών και θε-
ραπευτικών υπηρεσιών. Επί-
σης, προσφέρει διευρυμένες ι-
ατρικές υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου, σε εγκαταστάσεις εξο-
πλισμένες με τον πλέον σύγ-
χρονο και πρωτοποριακό εξο-
πλισμό  και με την συνδρομή 
κορυφαίων ιατρών όλων των 
ειδικοτήτων. Στο τέλος της διά-
λεξης, ο Καθηγητής Γυναικολο-
γικής Ογκολογίας Mr. Neville F. 
Hacher απάντησε σε σειρά ερω-
τημάτων που τέθηκαν από την 
πλευρά των ιατρών – συνεργα-
τών για τον καρκίνο των ωοθη-
κών, καθώς αποτελεί την 5η 
κατά σειρά αιτία θανάτου μετα-
ξύ των γυναικών και είναι από 
τις μεγαλύτερες προκλήσεις για 
την επιστήμη της γυναικολογί-
ας.

Aπό αριστερά ο πρόεδρος 
του ομίλου ΙΑΣΩ κ. Γ. 
Σταματίου, ο Καθηγητής  
Mr Nevill F. Hacker, και 
ο πρόεδρος του 
επιστημονικού 
συμβουλίου της Κλινικής 
ΙΑΣΩ, καθηγητής Ε. 
Διακομανώλης

Περιήγηση  
στο Ελσίνκι   
με ποδήλατα

Στο βήμα  
ο κ. Α. 
Σαρρηγεωργίου

Όμιλος ΙΑΣΩ

Ενημέρωση για τον 
καρκίνο των ωοθηκών
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AXA

Παγκόσμια 
ασφαλιστική 
επωνυμία  
για 5η χρονιά

Η δύναμη της επωνυμίας της AXA  
επιβεβαιώθηκε  από την κατάταξη της 
Interbrand*, όπως παρουσιάστηκε στις 
30 Σεπτεμβρίου.  Η AXA αποτελεί μέρος 
των κορυφαίων 100 Best Global 
Brands και για 5η συνεχή χρονιά κατα-
τάσσεται 1η παγκόσμια επωνυμία στον 
ασφαλιστικό κλάδο. Με αύξηση που 
αγγίζει το 5% και αξία  7.096 δισεκα-
τομμύρια  αμερικάνικα δολάρια, είναι η 
59η καλύτερη επωνυμία παγκοσμίως 
και η 5η στη Γαλλία.

Σύμφωνα με την Interbrand, η απο-
τίμηση της επωνυμίας της AXA και η 
ηγετική της θέση, αντανακλούν κυρίως 
τη δέσμευση των εργαζομένων της, 
καθώς και την αυξανόμενη ψηφιακή 
της δράση και παρουσία που συμβάλ-
λουν στη βελτίωση της εμπειρίας του 
πελάτη. Επίσης, η εταιρική υπευθυνό-
τητα ξεχωρίζει ως ένα δυνατό στοιχείο 
της δύναμής της. Σχολιάζοντας τις εξε-
λίξεις η Véronique Weill, διευθύντρια 
λειτουργιών του oμίλου AXA, τόνισε 
μεταξύ άλλων ότι αυτή η σημαντική α-
ναγνώριση που ενισχύει την επωνυμία 
της AXA, αποτελεί ένα σημαντικό πλεο-
νέκτημα για την προσέλκυση πελατών, 
τη διατήρηση των ταλέντων μας, κα-
θώς και την προώθηση των προϊόντων 
και των υπηρεσιών μας. Η επιτυχία κά-
θε ασφαλιστικής εταιρείας βασίζεται 
κυρίως στη φήμη της, δηλαδή στην 
ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών, 
στη διαθεσιμότητα ή στην αξιοπιστία. Η 
ταυτότητα της επωνυμίας της AXA, έχει 
χτιστεί σε αυτά τα θεμέλια αλλά και 
στον απώτερο σκοπό μας, που είναι να 
προστατεύουμε τους ανθρώπους. Η 
AXA περιλαμβάνεται επίσης στην κατά-
ταξη των 50 Best Global Green Brands 
που δημοσιεύθηκε από την Interbrand 
στα τέλη Ιουνίου 2013**, μια σημαντι-
κή αναγνώριση της αντίληψης των 
καταναλωτών  των πράσινων πρωτο-
βουλιών της Εταιρείας και της περι-
βαλλοντικής της απόδοσης.
•Η κατάταξη των Best Global Brands 
υπολογίζει την αξία του εμπορικού σή-
ματος βάσει τριών κριτηρίων: την χρη-
ματοοικονομική απόδοση, τη δύναμη 
του εμπορικού σήματος και το ρόλο που 
διαδραματίζει το εμπορικό σήμα στην 
αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. 
•Η κατάταξη των Best Global Green 
Brands συγκεντρώνει τις 50 καλύτερες 
εταιρίες σε ότι αφορά στην αειφορία 
και στις συνειδητές περιβαλλοντικές 
τους προσπάθειες, όπως αυτές γίνονται 
αντιληπτές από το κοινό. 




