
 Διαβάστε:

Σε περίοδο έντονων αναταράξεων εισέρχεται η ελληνική ασφαλιστική κα-
θώς από τις πρώτες ημέρες του 2014 τίθενται σε ισχύ οι πράξεις του διοι-
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το εισπρακτικό ενώ παράλληλα ξεκι-

νούν και οι διαδικασίες σταδιακής προσαρμογής της ελληνικής ασφαλιστικής 
αγοράς στις απαιτήσεις της οδηγίας Solvency II η οποία θα εφαρμοσθεί από το 
2016. 

Σε ό,τι αφορά το εισπρακτικό, οι εταιρείες και διαμεσολαβούντες προσπα-
θούν να διαχειρισθούν τη νέα πραγματικότητα, υπό τον φόβο ότι κάποια λάθος 

κίνηση μπορεί να οδηγήσει πλήθος συμβολαίων στον ανταγωνισμό. Σε ό,τι α-
φορά το Solvency II οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών ενημερώθη-
καν αναλυτικά από την ΔΕΙΑ πριν μία περίπου εβδομάδα για τον οδικό χάρτη με-
τάβασης στη νέα εποχή.

Η γενική εκτίμηση είναι ότι πολύ δύσκολα θα προσαρμοστούν στη πραγματι-
κότητα όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες. 

Όπως ανέφεραν στο nextdeal παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς οι απαι-
τήσεις  είναι πολλές και το πόσες εταιρείες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν 
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Του Λάμπρου Καραγεώργου
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Μείωση 10,3% στην παραγωγή 
ασφαλίστρων το 10μηνο
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Βραβείο στον Ευάγγελο Σπύρου 
από το ίδρυμα Μπότση

Υγεία για Όλους

Σχεδιάστε το 
πρόγραμμα υγείας 
που σας ταιριάζει

Ευέλικτες και προσιτές
λύσεις υγείας

(από σταθερό με αστική χρέωση)

(από σταθερό ή κινητό)

Υπολογίστε τα ασφάλιστρά 
σας σκανάροντας εδώ

Με /µόλις 3,5 ηµέρα€
εξασφαλίστε την Υγεία της οικογένειάς σας (*)

(*) Αφορά οικογένεια με πατέρα 37 ετών, μητέρα 34 ετών και δύο παιδιά 1 και 4 ετών, στο 
πρόγραμμα Mediσυν Classic και με 6μηνη συχνότητα πληρωμής.

Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο ασφαλιστικό 
μας συνεργάτη για να:

      Ενημερωθείτε και να αποκτήσετε το πρόγραμμα που σας 

ταιριάζει

    - Mediσυν Classic ή

    - Mediσυν Extra.

Με δυνατότητα προσθήκης

    - Εξωνοσοκομειακών παροχών. 

    -  Οικονομικής ενίσχυσης σε περίπτωση ανικανότητας 

για εργασία.

    Ενημερωθείτε για τις εκπτώσεις που προσφέρουμε:

    - Στα οικογενειακά ασφαλιστήρια.

    - Στους κατοίκους εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

    - Στους ήδη ασφαλισμένους μας.

    Μάθετε για τα Προνόμια Υγείας που σας προσφέρουμε.
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Ο κ. K. Wiedner Η κ. Ρ. Κράτσα Ο κ. Ι. Χατζηβασίλογλου
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Έρχονται έντονες αναταράξεις
είναι ένα μεγάλο ερώτημα. 

Μεταξύ άλλων στην εκδήλωση 
παρουσίασης του οδικού χάρτη α-
ναφέρθηκε ότι μέχρι τον Οκτώ-
βριο του 2014 έρχεται νέος νόμος 
4000 περί ασφαλιστικών εταιρει-
ών ο οποίος και θα αντικαταστήσει 
πλήρως τον νόμο 400 του 1970. 
Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος θα 
συστήσει ένα σύστημα καρτών 
(score card) με τις οποίες θα αξιο-
λογεί την καθημερινή λειτουργία 
των εταιρειών σε όλα τα επίπεδα. 
Θα ορίσει  κάποια κριτήρια αποδο-
τικότητας  σε όλους τους τομείς 
που άπτονται του εποπτικού ελέγ-
χου και ανάλογα με τα αποτελέ-
σματα που θα επιτυγχάνουν οι ε-
ταιρείες θα χρεώνονται με πράσι-
νη, κίτρινη ή κόκκινη κάρτα.

Τα βήματα προσαρμογής στο 
νέο θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να 
κάνει η ελληνική ασφαλιστική αγο-
ρά αναλύθηκαν και στην εκδήλωση 
που οργάνωσε την Πέμπτη 12 Δε-
κεμβρίου το βράδυ η Επιτροπή Διε-
θνών Σχέσεων της Ένωσης Ασφα-
λιστικών Εταιρειών Ελλάδος με 
βασικό ομιλητή τον κ. Klaus 
Wiedner, Προϊστάμενος Διοικητι-
κής μονάδας, Ασφάλειες και Συντά-
ξεις, της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Wiedner, παρουσίασε τις εξε-
λίξεις στους σημαντικότερους ευ-
ρωπαϊκούς φακέλους που αφο-
ρούν τον ασφαλιστικό κλάδο. Ως α-
πόρροια της κρίσης που έδειξε ότι 
οι αγορές ήταν ευάλωτες και δύ-
σκολο να ελεγχθούν, η Ε.Ε. λαμβά-
νει μέτρα που προωθούν την οικο-
νομική σταθερότητα και την προ-
στασία του καταναλωτή. Σημαντι-
κότερη πρωτοβουλία για τον ασφα-
λιστικό κλάδο είναι το Solvency II 
-το νέο αυστηρό πλαίσιο που θω-
ρακίζει τη φερεγγυότητα του ασφα-

λιστικού κλάδου, το οποίο έχει 
πλέον μπει στην τελική του ευθεία 
παραμένουν όμως αρκετά τεχνικά 
ζητήματα προς διευθέτηση μέχρι 
την πλήρη εφαρμογή του από 
1.1.2016. Ο κ. Wiedner αναφέρθη-
κε και στις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. 
σε ό,τι αφορά τις συντάξεις (Λευκή 
βίβλος για τις συντάξεις, αναθεώ-
ρηση της οδηγίας IORP για την πα-
ροχή επαγγελματικών συντάξεων), 
καθώς η ανεπάρκεια και τα προ-
βλήματα βιωσιμότητας των κρατι-
κών συνταξιοδοτικών συστημάτων 
αποτελεί πρόβλημα σε όλη την Ευ-
ρώπη. Τέλος, αναφέρθηκε στις ο-
δηγίες IMD & MIFID που αφορούν 
στην εξασφάλιση της διαφάνειας 
και της προστασίας του καταναλω-
τή κατά την πώληση χρηματοοικο-
νομικών προϊόντων.

Στην ίδια εκδήλωση ο κ. Ι. Χα-
τζηβασίλογλου, αναλογιστής, 
Τράπεζα της Ελλάδος, αναφέρθη-
κε στο νέο ρόλο των εθνικών επο-
πτικών αρχών των μελών της Ε.Ε. 
για την προστασία όχι μόνο των 
καταναλωτών – πολιτών της χώ-
ρας τους αλλά των Ευρωπαίων 

καταναλωτών ως σύνολο, σύμ-
φωνα με την αρχή της ενιαίας αγο-
ράς που απαιτεί ίση αντιμετώπιση 
όλων των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων που λειτουργούν στον ευ-
ρωπαϊκό χώρο. Η ελληνική επο-
πτική αρχή αποτελεί μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσε-
ων & Συντάξεων (EIOPA) και βρί-
σκεται σε απόλυτη σύμπνοια με 
την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή. Ο κ. 
Χατζηβασίλογλου αναφέρθηκε ε-
πίσης στην συμβολή της Ελλάδας 
στην ευρωπαϊκή σύγκλιση στα θέ-
ματα του χρηματοπιστωτικού το-
μέα, ιδιαίτερα εν όψει της ανάλη-
ψης της Προεδρίας της Ε.Ε. το 
πρώτο εξάμηνο του 2014.

Επίσης στην εκδήλωση μίλησε 
και η ευρωβουλευτής κ. Ρόδη 
Κράτσα, η οποία τόνισε πως η α-
σφαλιστική αγορά είναι ένας ζω-
ντανός και αποδοτικός κλάδος της 
οικονομίας και αποτελεί το μεγα-
λύτερο θεσμικό επενδυτή με μα-
κροπρόθεσμο μάλιστα χαρακτήρα 
επενδύσεων, κάτι που συμβάλλει 
στη σταθερότητα της οικονομίας. 
Η κ. Κράτσα αναφέρθηκε στη νέα 

πρόταση κανονισμού που αφορά ι-
διαίτερα τον ασφαλιστικό κλάδο 
και σχετίζεται με έναν μηχανισμό 
που θα επιτρέψει τη μακροπρόθε-
σμη επένδυση κεφαλαίων σε έργα 
υποδομών. Αναλύοντας τα πλεο-
νεκτήματα της πρότασης, τόνισε 
πως οι επενδύσεις σε έργα υποδο-
μών είναι ασφαλείς και αποδοτι-
κές και θα βοηθήσουν στη μετάλ-
λαξη και την ανάπτυξη της ευρω-
παϊκής οικονομίας.

Την εκδήλωση άνοιξε η κ.Μ. Α-
ντωνάκη, Γεν. Διευθύντρια της Ε-
ΑΕΕ, η οποία τόνισε πως η εξέλιξη 
της ενιαίας Ευρώπης είναι πολύ 
σημαντική για την πορεία της χώ-
ρας και της αγοράς τόσο από πολι-
τική όσο και από οικονομική άπο-
ψη. Ακολούθησε ο κ. Ν. Μακρό-
πουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων 
της ΕΑΕΕ, ο οποίος αναφερόμενος 
στην πρωτοβουλία της ΕΑΕΕ τόνι-
σε ότι οι εξελίξεις στην Ευρώπη 
τρέχουν και επηρεάζουν τη χώρα 
και την ασφαλιστική αγορά. Στη 
συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. 
Α. Σαρρηγεωργίου τόνισε πως εί-
ναι κρίσιμο για την ασφαλιστική α-
γορά, σε ευρωπαϊκό και ιδίως σε 
εθνικό επίπεδο, να δημιουργού-
νται πολιτικές και κανονιστικά 
πλαίσια τα οποία θωρακίζουν και 
ενδυναμώνουν την αξιοπιστία μας 
και εξασφαλίζουν την ομαλή ανά-
πτυξη της ασφαλιστικής αγοράς. 
Είναι ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικό, 
να υπάρχει στενή συνεργασία με 
τους επόπτες και τις αρχές προκει-
μένου να εξασφαλίζεται η προστα-
σία του καταναλωτή, χωρίς όμως 
να προστίθεται κόστος και γραφει-
οκρατία, κάτι που τελικά κάνει την 
ασφάλιση πιο ακριβή με επακό-
λουθο ο ήδη ανασφάλιστος Έλλη-
νας να παραμείνει ανασφάλιστος.

Συνέχεια από τη σελ 1

Mε νέα ανανεωμένη εικόνα είναι από την 
Δευτέρα 16/122013, στον αέρα, το nextdeal.gr 
αλλά με την ίδια διάθεση και πάθος για προσφο-
ρά στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Η ανα-
νέωση του nextdeal.gr στοχεύει στο να αυξήσει 
ακόμη περισσότερο την διείσδυση του στους κα-
ταναλωτές να φέρει ακόμη πιο κοντά την ιδιω-
τική ασφάλιση στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. 
Σε εποχές δύσκολες για όλους, το nextdeal.gr 
πιστεύει ότι η ιδιωτική ασφάλιση έχει λύσεις 
που βελτιώνουν την ζωή μας. Με την δική σας 
υποστήριξη το nextdeal.gr ανανεώθηκε για να 
φέρει τις λύσεις αυτές πιο κοντά στον κατανα-
λωτή. Για τον λόγο αυτό το site εμπλουτίστηκε 
με νέες κατηγορίες όπως είναι τα «χρήσιμα» μία 
κατηγορία με χρηστικές πληροφορίες και συμ-
βουλές γύρω από την ιδιωτική ασφάλιση, την 

κοινωνική ασφάλιση και την υγεία. Το nextdeal.
gr πιστεύει ότι πρέπει να είναι δίπλα και στον α-
σφαλιστή. Πρόσθεσε νέες κατηγορίες και ανα-
βάθμισε τις παλαιότερες ώστε να περιλαμβάνει  
όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες και 
χρήσιμες για την δουλειά του ασφαλιστή. Πλη-
ροφορίες και ειδήσεις από τον κλάδο της ιδιω-
τικής ασφάλισης, από την δημόσια και ιδιωτική 
υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, το τραπεζικό 
σύστημα, την τεχνολογία, από όλο τον κόσμο. 
Με τις σκέψεις αυτές σας ευχαριστούμε για την 
μέχρι τώρα αμέριστη συμπαράσταση και συμπα-
ράταξη και το μόνο που μπορούμε να υποσχε-
θούμε είναι ότι θα προσπαθούμε να βελτιωνό-
μαστε συνεχώς έτσι ώστε να αποδίδουμε όλο 
και πιο καθαρή την εικόνα της ιδιωτικής ασφά-
λισης στον Έλληνα καταναλωτή.

Με ανανεωμένη εικόνα το nextdeal.gr 

Βραβείο στον Ευάγγελο Σπύρου 
από το ίδρυμα Μπότση

Ο εκδότης και δημοσιογράφος κ. Ευάγγελος Σπύ-
ρου  παρέλαβε χθες Τρίτη 17 Δεκεμβρίου σε εκδήλω-
ση στην αίθουσα της Παλιάς Βουλής στην Αθήνα, το 
Βραβείο «Βλάσσης Σωκρατίδης» από το Ίδρυμα  Προ-
αγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση για το 
2013 παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας Κά-
ρολου Παπούλια. Ο κ. Ευάγγελος Σπύρου βραβεύθη-
κε για την έκδοση των περιοδικών Ασφαλιστικό ΝΑΙ, 
Bancassurance & Banking των εφημερίδων 
Nextdeal  και «Παιδικός Σταθμός για Γονείς, καθώς 
και για το συγγραφικό του έργο. Το 1995 εξέδωσε το 
βιβλίο ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, το 1996 το βι-
βλίο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ – Έργα και ημέρες, το 2003 
το βιβλίο ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, το 2004 το 
βιβλίο του Μ. Ρουχωτά ΤΟ ΒΗΜΑ, το 2004 το βιβλίο 
του Μ. Ανδρόνικου ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, το 
2004 την ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ενώ το 
2011 κυκλοφόρησε το βιβλίο του ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ, Ε-
ΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Από το 
2007 έως σήμερα προΐσταται του www.nextdeal.gr.

Από αριστερά,  κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Ρ. Κράτσα, 
Ευρωβουλευτής, κ. Ν. Μακρόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών & 

Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΕΕ

Ο κ.Ευ.Σπύρου παραλαμβάνει το Βραβείο

Ο Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον κ. Ευ.Σπύρου  
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΑΤΕ Ασφαλιστική 

Συνεχίζεται η 
κερδοφορία 

Βελτιώνοντας σημαντικά τα 
αποτελέσματά της ΑΤΕ Ασφαλι-
στική εμφάνισε κέρδη προ φό-
ρων για το εννεάμηνο του 2013 
ύψους 34,5 εκ. ευρώ, ενώ τα με-
τά φόρων αποτελέσματα ανήλ-
θαν στο ύψος των 27,8 εκ. ευρώ, 
σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση. 

Για το αντίστοιχο περυσινό δι-
άστημα, τα κερδοφόρα αποτελέ-
σματα είχαν ανέλθει στο ύψος 
των 30,8 εκ ευρώ προ φόρων και 
μετά φόρων 25,2 εκ. ευρώ. 

Η συνολική παραγωγή ασφα-
λίστρων της εταιρείας για το εν-
νεάμηνο του 2013 ανήλθε στο ύ-
ψος των 110 εκ. ευρώ, έναντι 
112,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης 
περυσινής περιόδου, μειωμένη 
οριακά κατά 2,1 %. 

Στον κλάδο Ζωής, ο οποίος 
συμμετέχει με ποσοστό 24% στα 
συνολικά ασφάλιστρα της εταιρί-
ας, παρουσιάζεται μείωση των α-
σφαλίστρων κατά 9,4% περίπου 
ενώ στους  γενικούς κλάδους ση-
μειώνεται οριακή αύξηση, γεγο-
νός που φανερώνει την τάση 
σταθεροποίησης της παραγωγής.

Το σύνολο των αποζημιώσεων 
ανήλθε για την αναφερόμενη πε-
ρίοδο στο ύψος των 75,2 εκ. ευ-
ρώ έναντι 86,8 εκ. ευρώ την α-
ντίστοιχη περυσινή περίοδο, μεί-
ωση κατά 13,3 %. 

Τα έσοδα από επενδύσεις για 
το εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν 
στο ύψος των 12,7 εκ. ευρώ ένα-
ντι 9,7 εκ. ευρώ για το αντίστοιχο 
περυσινό διάστημα, παρουσιάζο-
ντας αύξηση 30,2% .Τέλος, μετά 
τα παραπάνω αποτελέσματα, η 
καθαρή θέση της εταιρείας στις 
30.9.2013  διαμορφώθηκε στα 
53,3 εκ. ευρώ. 

Στην ανακοίνωση προστίθεται 
ότι η συνεχιζόμενη κερδοφορία η 
οποία ξεπερνά ακόμα και τις 
προβλέψεις της διοίκησης, επι-
βεβαιώνει τη σταθερότητα και τη 
συνέπεια της ΑΤΕ Ασφαλιστικής η 
οποία συνεχίζει να διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην ασφαλιστι-
κή αγορά. 

Έχοντας δίπλα της αφοσιωμέ-
νους συνεργάτες και ικανοποιη-
μένους πελάτες, συνεχίζει τη 
σταθερή της πορεία με σημαία 
την αξιοπιστία και τη συνέπειά 
της απέναντι στους ασφαλισμέ-
νους .



4

N E X T D E A L  # 3 0 8 #  1 8  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 3

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Εποπτεία  
στα χαρτιά
Η Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτική αρχή 
των ασφαλιστικών εταιρειών δεν εργάζεται 
για την προστασία μόνο των ελλήνων 
καταναλωτών αλλά και των ευρωπαίων, 

τόνισε ο κ. Ιωάννης 
Χατζηβασίλογλου, 
αναλογιστής, μέλος της 
Διεύθυνσης Εποπτείας 
Ιδιωτικής Ασφάλισης 
(ΔΕΙΑ) μιλώντας στην 
εκδήλωση της Ένωσης 
Ασφαλιστικών 

Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για τις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις στην ασφάλιση.
Μάλιστα εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει γιατί η 
ΤτΕ ως μέλος των ευρωπαϊκών εποπτικών 
αρχών με τις αποφάσεις της και την 
δραστηριότητα της εν γένει επηρεάζει το 
σύνολο των εποπτικών αρχών, ως μέλος και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων & 
Συντάξεων (EIOPA). Πολύ σωστά όλα αυτά 
και δύσκολα θα διαφωνήσει κάποιος με τον 
κ. Χατζηβασίλογλου, καθώς όσα  
υποστηρίζει είναι αυτά που ισχύουν «στα 
χαρτιά» για τον ρόλο των εποπτικών αρχών. 
Στην πράξη όμως δεκάδες χιλιάδες πλαστά 
ασφαλιστήρια συμβόλαια στο όνομα μιας 
εταιρείας που ακόμη ψάχνει η Τράπεζα της 
Ελλάδος να δει εάν κάνει ΕΠΥ στη χώρα μας 
ή όχι.
Αυτούς τους καταναλωτές πως τους 
προστατεύει το ευρωπαϊκό εποπτικό 
σύστημα;

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: Εύα 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.

Ιανουάριος - Φεβρουάριος
Ο Ιανουάριος, πρώτος μήνας εφαρμογής των διοικη-

τικών πράξεων 30 και 31 της ΤτΕ, βρίσκει  τις ασφαλιστι-
κές και τους διαμεσολαβητές σε πλήρη οργανωτικό ορ-
γασμό. Οι περισσότερες ασφαλιστικές έχουν ήδη ανεβά-
σει τα τελικά on line συστήματα, εκτύπωσης και είσπρα-
ξης. Καταβάλλονται προσπάθειες από τις εταιρίες για λό-
γους ανταγωνισμού,  από την μία μεριά να είναι εντός 
των οδηγιών της ΤτΕ και από την άλλη να διαφέρουν δυ-
ναμικά ως προς την ευελιξία και την ταχύτητα. Ήδη κυ-
κλοφορούν πολλά ηλεκτρονικά συστήματα και τρόποι 
πληρωμών. Ο λόγος είναι εύλογος, διότι εκτός από τις 
τιμές, η εξυπηρέτηση και η ευελιξία των νέων συστημά-
των, που θα εφαρμόσουν οι διαμεσολαβούντες, θα φέ-
ρουν τα περισσότερα ασφάλιστρα στις εταιρίες που θα 
διαθέτουν και τις πιο σύγχρονες πλατφόρμες.  
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΤΥΠΩΝΩ - ΠΛΗΡΩΝΩ» 

Το πολυδιαφημισμένο αρχικό σύστημα, δεν φαίνεται 
να «τραβάει»  και πολύ τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρί-
ου. Οι «παραδοσιακοί» πράκτορες δεν θέλουν να τυπώ-
σουν ασφαλιστήρια, πριν τα εισπράξουν από τους πελά-
τες τους, γι αυτό οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν βλέπουν ι-
κανοποιητικά ασφάλιστρα στα ταμεία τους. Ήδη βάζουν 
νερό στο κρασί τους και επεξεργάζονται νέα συστήματα, 
πιο ευέλικτα, αυξάνοντας ταυτόχρονα προφορικά τους 
χρόνους είσπραξης. Κάποιες πονηρές ασφαλιστικές, 
στέλνουν ακόμη τυπωμένα ασφαλιστήρια στους πράκτο-
ρες που εμπιστεύονται, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, 
απαιτώντας όμως πιο γρήγορα τα  ασφάλιστρα που θα ει-
σπραχθούν. Έτσι «κοντράρουν» ουσιαστικά τα σύγχρονα 
ηλεκτρονικά συστήματα είσπραξης, κάνοντας πιο ρευστή 
την κατάσταση, δημιουργώντας περισσότερη ανασφά-
λεια στους διαμεσολαβούντες και τις ασφαλιστικές  που 
έσπευσαν πρώτες να εισέλθουν στην νέα κατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΤΥΠΩΝΕΙ Ο ΠΑΤΤΑΚΟΣ – ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ»

Μπαίνει σε εφαρμογή τον Φεβρουάριο από κάποιες 
αυστηρές ασφαλιστικές εταιρίες, το νέο σκληρό, εναλ-
λακτικό σύστημα είσπραξης. Σκοπός του είναι να θυμίσει 
έμμεσα στους διαμεσολαβούντες, ποιοι ήταν αυτοί που 
υπέγραψαν τον νόμο 400/70 και το περίφημο άρθρο 33, 
που επικαλείται η ΤτΕ στις διοικητικές της πράξεις, για 
την είσπραξη ασφαλίστρων. Στοχεύει στο γεγονός, ότι οι 
διαμεσολαβούντες θα  τρομοκρατηθούν με τον χουντικό 
νόμο και θα καταβάλουν αμέσως τα ασφάλιστρα. Οι α-
σφαλιστικές επί πλέον ευελπιστούν να κινητοποιήσουν  
πελάτες και διαμεσολαβητές, παρακινώντας θετικά και 
τα πολιτικά ένστικτα μέρους των πολιτών, λόγω των υ-
ψηλών ποσοστών της ΧΑ από τα gallop που συνεχώς α-
νεβαίνουν λόγω της κρίσης. Τα νέα συμβόλαια εκτυπώ-
νονται με φόντο μαιάνδρους και αρχαία ελληνικά σύμβο-
λα και  δίνουν δώρο σε κάθε εκτύπωση και ένα δωρεάν 
σεμινάριο σκοποβολής. Σε αυτό το παραμετρικό σύστη-
μα επιβάλλεται υψηλό επασφάλιστρο 30% για μετανά-
στες βαλκανικών χωρών, με υψηλότερο το 50% για πε-
λάτες αφρικανικής καταγωγής. Ιδιαίτερη έκπτωση 50% 
δίνεται σε ασφαλισμένους που είναι αποδεδειγμένα ελ-
ληνικής καταγωγής και προσκομίζουν πιστοποιητικό 
πλήρους γενεαλογικού δένδρου, που αποδεικνύει τη κα-
ταγωγή τους.

Μάρτιος – Απρίλιος
ΣΥΣΤΗΜΑ «ΤΥΠΩΝΩ…. ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΩ»

Το σύστημα αυτό εφαρμόζουν οι εταιρίες που έκαναν 
το κορόιδο στην αρχή περιμένοντας να δουν τι θα κάνουν 
οι άλλες, μαζεύοντας την παραγωγή αυτών που εφάρμο-
σαν πρώτες το σύστημα. Όμως στα πλαίσια της ενιαίας 
γραμμής της αλληλεγγύης και της απόλυτης εφαρμογής 
των αποφάσεων, που υπήρχε πάντα θεσμικά μεταξύ των 
μελών του ΔΣ της ΕΑΕΕ, πάντα για το καλό της αγοράς, 
πρέπει να συμμορφωθούν. Έτσι αποφασίζουν επιτέλους 
να ακολουθήσουν ενιαία πολιτική στα θέματα είσπραξης, 
βάζοντας σε ενέργεια ανάλογο ηλεκτρονικό σύστημα, με 
κάποιες μικρές παραλλαγές, πάντα στα πλαίσια των δι-
οικητικών πράξεων.  Το πλεονέκτημα του συστήματος 
αυτού είναι ότι οι διαμεσολαβούντες τυπώνουν το συμ-
βόλαιο και αφού το εισπράξουν στο τέλος της εβδομά-
δας, «πληρώνουν» την εταιρία  με τρίμηνη επιτα-
γή…….!!!!!    
ΣΥΣΤΗΜΑ «ΤΥΠΩΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»

Οι συζητήσεις και οι προετοιμασίες για την περίφημη 
διασταύρωση  των ανασφάλιστων αυτοκινήτων βαίνουν 
στο τέλος τους. Τον Απρίλιο αρχίζουν οι πρώτες  δια-
σταυρώσεις με βάση τις υποσχέσεις του Γ.Γ. πληροφορι-
ακών συστημάτων και ήδη τα γνωστά κανάλια προετοι-
μάζουν και πάλι  τους πολίτες για υψηλά πρόστιμα. Κά-
ποιες εταιρίες προκειμένου οι πελάτες τους να μην πλη-
ρώσουν πρόστιμα, σε περίπτωση που ξεχάσουν ή δεν 
μπορούν να πληρώσουν εντός της προθεσμίας την α-
σφαλιστική τους σύμβαση, βάζουν κάποιον ειδικό όρο. 
Επεκτείνουν αυτόματα  τη σύμβαση για έξη μήνες από τη 
λήξη της με ανάλογο επασφάλιστρο, από το οποίο βεβαί-
ως δεν παίρνουν καθόλου προμήθεια οι διαμεσολαβού-
ντες, τιμωρώντας τους επειδή δεν εισπράττουν γρήγορα. 
Έτσι  σε περίπτωση που πιαστούν οι πελάτες από το σύ-
στημα, προσκομίζουν την πρόσθετη πράξη επέκτασης της 
κάλυψης και δεν πληρώνουν καθόλου πρόστιμο. Το σύ-
στημα αυτό καθαρά ελληνικής σύλληψης, σιγά – σιγά το 
εφαρμόζουν όλες οι εταιρίες και επί της ουσίας ακυρώ-
νουν τις διασταυρώσεις Θεοχάρη κι’ έτσι τα ανασφάλι-
στα παραμένουν ως έχουν. 

Μάιος - Ιούνιος
ΣΥΣΤΗΜΑ  «ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΠΙΤΩΝΩ»

Οι άνεργοι ήδη έφθασαν τα δύο εκατομμύρια και χι-
λιάδες άστεγοι έχουν χάσει τα σπίτια τους από τις τράπε-
ζες. Χιλιάδες επίσης αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα 
στους δρόμους χωρίς πινακίδες, αφαιρώντας από τις α-
σφαλιστικές εταιρίες πολλά ασφάλιστρα. Τα αυτοκίνητα 
αποτελούν λύση για τους άστεγους που στεγάζονται κα-
τά χιλιάδες στα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, που πολλά 
από αυτά έχουν κατάσχει και ασφαλιστικές θυγατρικές 
τραπεζών. Μπαίνει τότε σε εφαρμογή από τις ασφαλιστι-
κές το νέο μαρκετίστικο προϊόν που αφορά την αξιοποί-
ηση των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων, με την καμπά-
νια ΜΠΕΣ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙΣ ΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙΣ. Έτσι οι 
ασφαλισμένοι διαβιούν δωρεάν στα αυτοκίνητα, με ένα 
μικρό ασφάλιστρο που προβλέπει και επιστροφή πινακί-
δων και δωρεάν ασφάλιση σε περίπτωση που θα κινη-
θούν περιστασιακά κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα. Εν τω 
μεταξύ προκηρύσσονται δημοτικές εκλογές και ο πρόε-
δρος του ΕΕΑ αποφασίζει να κατέβει ως υποψήφιος δή-
μαρχος Αθήνας, στοχεύοντας στις ψήφους των διαμεσο-
λαβούντων,  ελπίζοντας ότι θα ξεχάσουν τα αναποτελε-
σματικά debate που έχει κάνει γι αυτούς και τα προβλή-
ματά τους. Τελικά όμως υπαναχωρεί διότι οι διαμεσολα-

βούντες έχουν εξαφανιστεί,  λόγω της κρίσης και των 
ρυθμίσεων της ΤτΕ ή έχουν αλλάξει επάγγελμα.  

Ιούλιος Αύγουστος
ΣΥΣΤΗΜΑ «ΤΥΠΩΝΩ -  ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΝΩ»

Η κρίση εντείνεται!!! Εκατοντάδες υποκαταστήματα 
τραπεζών κλείνουν και οι ασφαλισμένοι που απέμειναν 
δυσκολεύονται να βρουν κατάστημα στη περιοχή τους 
για να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. Το σύστημα 
bancassurance υπολειτουργεί. Έτσι καθιερώνεται το 
νέο σύστημα ΤΥΠΩΝΩ με ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΝΩ. Με το 
σύστημα αυτό οι ασφαλισμένοι χρησιμοποιώντας τα 
κουπόνια από τα Super Market, μαζεύουν  πόντους, προ-
κειμένου να έχουν εκπτώσεις  στα ασφάλιστρα των αυ-
τοκινήτων. Καθιερώνεται το νέο σύστημα bakkal-
assurance από την τούρκικη λέξη bakkal (μπακάλης) και 
τη γαλλική assurance, ενώ οι διαμεσολαβούντες που 
κάνουν αυτή την δουλειά αποκαλούνται με διοικητική 
πράξη «μπακαλόγατοι». Όλα τα σωματεία ξεσηκώνονται 
με πρώτο τον ΣΕΜΑ που διαμαρτύρεται ότι ο όρος «Μπα-
καλόγατος» ντροπιάζει το θεσμό της διαμεσολάβησης 
και προτείνει το «Insurance Βakkal», ενώ ο ΠΣΑΣ προ-
σαρμόζει το λογότυπό του βάζοντας τον Ζήκο σε όλα του 
τα έντυπα.    

Σεπτέμβριος Οκτώβριος
ΣΥΣΤΗΜΑ «ΔΕΝ ΤΥΠΩΝΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΩ»

Λήγουν σταδιακά οι διακανονισμοί των ασφαλίστρων 
του προηγούμενου χρόνου και τα προβλήματα ρευστότη-
τας των διαμεσολαβούντων είναι υπαρκτά. Μόνη λύση η 
μεταφορά των χαρτοφυλακίων σε εταιρίες που εφαρμό-
ζουν το σύστημα «ΤΥΠΩΝΩ ΚΑΙ ΚΑΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΩ». 
Αρχίζουν μαζικές μεταφορές χαρτοφυλακίων σε ανάλο-
γες εταιρίες καθώς και τις ΕΠΥ που λειτουργούν χαλα-
ρότερα. Η ΤτΕ βγάζει νέα οδηγία που κάνει ηπιότερο το 
σύστημα είσπραξης λόγω παράτασης του Solvency II για 
το 2026!!!! Εκδίδεται νέα διοικητική πράξη για να επι-
στρέψουν οι πολυεθνικές που μετέφεραν την έδρα τους 
στην Βουλγαρία, μετά το νέο φορολογικό νόμο, σε ανα-
πτυξιακή κατεύθυνση που φορολογεί όλες τις επιχειρή-
σεις με 99%!!!! αφήνοντας στους επιχειρηματίες το 1% !!!!     

Νοέμβριος Δεκέμβριος
ΣΥΣΤΗΜΑ «ΤΥΠΩΝΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΔΩΝΩ»

Μπαίνει ο χειμώνας, βαρύτερος από τον προηγούμε-
νο. Οι εταιρίες που ακόμη εμπιστεύονται το κράτος,  έ-
χουν μαζέψει τα περισσότερα ασφάλιστρα στα ταμεία 
τους κλείνοντας το 40% των επιχειρήσεων διαμεσολά-
βησης, αλλά η παραγωγή τους έχει πέσει στο 40% επί-
σης. Τότε γίνεται το μεγάλο κόλπο που θα ονομαστεί 
Insurance Story. Το υπουργείο οικονομικών ρίχνει τις α-
ντικειμενικές αξίες 40%, ενώ επιβάλλεται νέο κούρεμα 
στα ρευστά διαθέσιμα των ασφαλιστικών εταιριών. Κα-
νείς δεν γελάει πλέον!!! Οι Τράπεζες είναι ελάχιστες. ΟΙ 
Ασφαλιστικές υπολειτουργούν. Η Ελλάδα δεν ανήκει 
πλέον στους Έλληνες αφού εξάλλου ποτέ δεν τους ανή-
κε. Το Success Story ως τελικός στόχος των ξένων είναι 
γεγονός!!!!!

Μικρά διαμεσολαβητικά 

Καζαμίας 2014 και συστήματα είσπραξης 
Τότε γίνεται το μεγάλο κόλπο που θα ονομαστεί Insurance Story. Το 
Υπουργείο Οικονομικών ρίχνει τις αντικειμενικές αξίες 40%, ενώ 
επιβάλλεται νέο κούρεμα στα ρευστά διαθέσιμα των ασφαλιστικών 
εταιριών. Κανείς δεν γελάει πλέον.

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

Interamerican 

Πρόληψη  
παιδικής 
παχυσαρκίας 
Mε επιτυχία  ολοκλήρωσε το 
πιλοτικό πρόγραμμα 2013 
προληπτικής αγωγής σε 
νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία 
για την αντιμετώπιση της παιδικής 
παχυσαρκίας, η  κυβερνητική 
οργάνωση «Φίλοι Κοινωνικής 
Παιδιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά», με 
χορηγό την Interamerican, υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας και με τη συνεργασία της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 
σχολεία των ακριτικών νήσων 
Σύμης, Τήλου, Νισύρου, Κάσου, 
Χάλκης, Φούρνων και Λειψών, στο 
πλαίσιο των εκστρατειών 
προληπτικής ιατρικής και 
ενημέρωσης που οργανώνει εδώ 
και πολλά χρόνια η «Ανοιχτή 
Αγκαλιά».  Πρακτικά, το 
πρόγραμμα περιλάμβανε 
καταγραφή και αξιολόγηση 
δεδομένων, διαδραστικές 
εκδηλώσεις διατροφικής αγωγής 
με τη συμμετοχή παιδιών και 
ενημέρωση γονέων και 
εκπαιδευτικών από διαιτολόγους-
διατροφολόγους και παιδίατρους. 
Στο σύνολο των εξετασθέντων 
παιδιών, από 4 έως 10 ετών, 
βρέθηκαν υπέρβαρα σε ποσοστό 
11,5% και παχύσαρκα 50,5%. Για 
την αξιολόγηση και 
κατηγοριοποίηση 
χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά 
του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας. Σημειώνεται ότι 
διαπιστώθηκε τετραπλάσια 
παχυσαρκία σε αυτές τις περιοχές 
σε σχέση με τον μέσο όρο στην 
Ελλάδα, που για τα υπέρβαρα 
φθάνει στο 29,5% και για τα 
παχύσαρκα στο 9-13%. Οι αιτίες 
εντοπίζονται στην έλλειψη 
υποδομών οργανωμένης 
άσκησης, στην εσφαλμένη 
αντίληψη του οικογενειακού 
περιβάλλοντος για το σωματικό 
βάρος και στην άγνοια για τη 
διατροφή. 
Εξάλλου, στο πλαίσιο της σταθερής 
υποστήριξης που η Interamerican, 
παρέχει σε ετήσια βάση στην 
«Ανοιχτή Αγκαλιά» και εντός του 
εταιρικού σχεδίου ΕΚΕ «Πράξεις 
Ζωής», φιλοξενήθηκε bazaar 
εορταστικών προσφορών στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας 
στις 12 και 13 Δεκεμβρίου υπέρ 
της ενίσχυσης της οργάνωσης, με 
αξιόλογη συνεισφορά των 
εργαζομένων της  Interamerican.
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Η ανάκαμψη της οικονομίας την επόμενη χρο-
νιά θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα κέρδη από α-
σφάλιστρα και αντασφάλιστρα, ιδιαίτερα στις 

αναδυόμενες αγορές - με εξαίρεση την αγορά των 
ΗΠΑ και δευτερευόντως του Ηνωμένου Βασιλείου, 
όπου μάλλον θα μειωθούν τα αντασφάλιστρα εξαι-
τίας ρυθμιστικών αλλαγών. Ωστόσο οι ΗΠΑ, όπως 
όλα δείχνουν, θα διατηρήσουν τα πρωτεία στην προ-
σέλκυση εναλλακτικών κεφαλαίων, χάρη στο ξεκά-
θαρο και προνομιακό πλαίσιο που προσφέρουν 
στους επενδυτές.  

Σε αυτά τα συμπεράσματα καταλήγει η έκθεση 
«Global insurance review 2013 and outlook 
2014/2015» της Swiss Re, η οποία ακολουθεί το κα-
θιερωμένο Οικονομικό της Φόρουμ στο Λονδίνο, έ-
να μεγάλο μιντιακό γεγονός που δίνει την ευκαιρία 
σε δημοσιογράφους, οργανισμούς και πελάτες να 
πληροφορηθούν τι μέλλει γενέσθαι στην αντασφα-
λιστική βιομηχανία. 

Οι εκθέσεις της σειράς «sigma» και οι εκδηλώ-
σεις της Swiss Re αποτελούν σπάνια ευκαιρία, κα-
θώς λίγες εμπεριστατωμένες προβλέψεις για την 
εν λόγω βιομηχανία δημοσιοποιούνται στο ευρύ 
κοινό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξάλλου, παρουσιάζει 
και η προηγούμενη «sigma», με τίτλο «Urbanization 
in emerging markets: boon and bane for 
insurers reviews» και με θέμα τις ευκαιρίες που δί-
νει στους ασφαλιστές η αστικοποίηση στις αναδυό-
μενες αγορές. 

Εν ολίγοις η έκθεση διαβλέπει τα εξής:
• Ως το 2030 ο παγκόσμιος αστικός πληθυσμός θα 
έχει αυξηθεί κατά 1,4 δισ., με πρωταθλήτριες την Κί-

να και την Ινδία. 
• Τα υψηλότερα εισοδήματα και περιουσίες, οι ε-
πενδύσεις στις υποδομές και η περαιτέρω εκβιομη-
χάνιση θα ωφελήσουν τον κλάδο ζημιών. 
• Ειδικά τα ασφάλιστρα από επενδύσεις στις υποδο-
μές αναπτυσσόμενων χωρών το 2030 θα έχουν 
φτάσει στα $68 δισ. 
• Η μείωση του οικονομικού αναλφαβητισμού θα 
αυξήσει τη ζήτηση για προγράμματα ζωής, υγείας 
και μακροπρόθεσμης φροντίδας.
• Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού σε ολοέ-
να μεγαλύτερες πόλεις και ο ανάλογος κίνδυνος α-
πό φυσικές καταστροφές ή ασθένειες μπορεί να ο-
δηγήσει σε συνεργασία δημοτικών αρχών και α-
σφαλιστών.

Πιο αναλυτικά, ο πληθυσμός των πόλεων προ-
βλέπεται να φτάσει τα 5 δισ. παγκοσμίως μέχρι το 
2030, με το 90% της αύξησης να σημειώνεται σε α-
ναδυόμενες αγορές. Το 20% θα το δώσει η Κίνα (= 
276 εκατ. άνθρωποι) και το 16% η Ινδία (= 218 ε-
κατ.). 

Εντονότερη θα είναι η αστικοποίηση σε Ασία και 
Αφρική. Οι «μεγαλουπόλεις» (megacities), εκείνες 
δηλαδή που έχουν πάνω από 10 εκατ. κατοίκους, α-
πό 23 θα γίνουν 37· οι 19 από αυτές θα βρίσκονται 
σε αναπτυσσόμενες χώρες και οι 13 μόνο σε Κίνα 
και Ινδία!

Η αστικοποίηση προσφέρει νέες ευκαιρίες 
στους ασφαλιστές

Η στέγαση και η μετακίνηση τόσο μεγάλων πλη-
θυσμών θα προσελκύσει $43 τρισ. επενδύσεις στις 
υποδομές μεταξύ 2013 και 2030, οπότε θα απαιτη-

θούν $68 δισ. για κάλυψη του κατασκευαστικού κιν-
δύνου. Αύξηση αναμένεται και στις εμπορικές α-
σφάλειες, στις ασφάλειες αερομεταφορών και α-
στικής ευθύνης, αλλά και στις σπιτιού ή αυτοκινή-
του. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2012 τα ασφάλιστρα 
αυτοκινήτου αντιπροσώπευαν το 45% της συνολι-
κής παραγωγής του κλάδου ζημιών στις αναδυόμε-
νες αγορές, και το ποσοστό αυτό μάλλον θα αυξηθεί 
μαζί με τη διεύρυνση των μεσοαστικών στρωμάτων 
και του πεδίου της εφοδιαστικής (logistics). Οι μεγα-
λύτερες ευκαιρίες για τους αντασφαλιστές εντοπί-
ζονται, φυσικά, στην Ασία, όπου η αστικοποίηση δεν 
έχει προχωρήσει τόσο όσο στη Λατινική Αμερική και 
στην Κεντρική ή Ανατολική Ευρώπη.

Και ο κλάδος ζωής αναμένεται να ωφεληθεί. Η ά-
νοδος του μορφωτικού επιπέδου, η είσοδος περισ-
σότερων γυναικών στον εργασιακό στίβο, η γήραν-

ση του πληθυσμού, οι μεταδοτικές ασθένειες και οι 
καρδιαγγειακές ή αναπνευστικές παθήσεις -που ευ-
δοκιμούν σε αστικά περιβάλλοντα- διαμορφώνουν 
μια πρόθυμη πελατεία ακόμη και για τα πιο σύνθετα 
προγράμματα. 

Οι προκλήσεις της διαχείρισης κινδύνων
Οι πυκνοκατοικημένες πόλεις διατρέχουν μεγα-

λύτερο κίνδυνο όσον αφορά τις επιδημίες, τις φυσι-
κές καταστροφές ή ακόμα και τη ρύπανση. Ο ιδιωτι-
κός τομέας, μέσω των αντασφαλιστών, μπορεί να 
συνδράμει καθοριστικά τους κρατικούς φορείς στο 
έργο τους και να προσφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία. 

Επιπλέον, οι αντασφαλιστικές εταιρείες χρειάζε-
ται να υποστηρίξουν τις εγχώριες ασφαλιστικές των 
αναδυόμενων αγορών όσον αφορά τη διαχείριση 
κεφαλαίων και κινδύνου, ελλείψει αξιόπιστων δε-
δομένων και ενόψει των ραγδαίων αλλαγών που α-
ναφέρθηκαν. 

Οι προβλέψεις της  Swiss Re για την ασφαλιστική αγορά 

Η αστικοποίηση  
των πληθυσμών και  
οι ευκαιρίες για τους ασφαλιστές

Σύμφωνα με έρευνα του Ομίλου Mapfre

AΧΑ:Η  μεγαλύτερη ασφαλιστική  
στην Ευρώπη για το 2012 

Η AΧΑ είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία 
στην Ευρώπη, με βάση τα ακαθάριστα εγγεγραμμέ-
να ασφάλιστρα για το έτος 2012, σύμφωνα με έρευ-
να του Ομίλου Mapfre. Συγκεκριμένα, τα ακαθάριστα 
ασφάλιστρα της γαλλικής εταιρίας ανήλθαν το 2012 
στα €84,6 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 
του 5% σε σχέση με το 2011, όπου έφτασαν τα €80,6 
δισ. Δεύτερη στη λίστα της Mapfre είναι η γερμανική 
Allianz, η οποία παρουσίασε ακαθάριστα εγγεγραμ-
μένα ασφάλιστρα της τάξης των €72,1 δισ. (€69,3 
δισ. το 2011), ενώ ακολουθεί η ιταλική Generali με 
ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της τάξης 
των €69,6 δισ. (€69,2 δισ. το 2011). Στην τέταρτη θέ-
ση βρίσκεται η ελβετική Zurich με τα ακαθάριστα εγ-
γεγραμμένα ασφάλιστρα της να ανέρχονται στα 
€39,7 δισ., εμφανώς αυξημένα σε σχέση με την προ-
ηγούμενη χρονιά όπου ανήλθαν στα €34,2 δισ. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η βρετανική Prudential, της οποίας τα ακαθάριστα εγ-
γεγραμμένα ασφάλιστρα έφτασαν τα €36,9 δισ., αυξημένα κατά 24,9% σε σχέση με το 2011 (€29,5 δισ.). Ακολουθούν η βρετανική Aviva, 
η γερμανική Talanx, η γαλλική CNP Assurances, η γαλλική Credit Agricole Assurances. Η δεκάδα κλείνει με την ισπανική Mapfre, που 
έκανε και την έρευνα, η οποία παρουσίασε αύξηση της τάξης του 10,1% στα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, τα οποία έφτασαν 
τα €21,6 δισ. έναντι των 19,6 δισ. του 2011.

AIG

Ασφάλιση πειρατείας
Το Maritime Kidnap & Ransom (K&R), ένα πρόγραμμα ασφάλισης πειρατείας που απευθύνε-

ται στη ναυτιλιακή αγορά, παρουσιάζει η AIG στην Ελλάδα.Οπως τονίζεται σε ανακοίνωση, χρη-
σιμοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του ομίλου στη συγκεκριμένη κατηγορία α-
πειλών, το προϊόν προσφέρεται πλέον με τοπική ανάληψη κινδύνων, διαχείριση συμβολαίου και 
ζημιών, σε συνεργασία με την παγκόσμια ομάδα K&R της AIG.Το Maritime Kidnap & Ransom ε-
νεργοποιείται σε περίπτωση πειρατείας σε πλοίο και καλύπτει τα λύτρα που θα ζητηθούν για την 
απελευθέρωση αυτού και του πληρώματος, καθώς επίσης και μία εκτενή σειρά εξόδων που εν-
δέχεται να προκύψουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Μια από τις βασικές καλύψεις του προγράμματος είναι και οι αμοιβές εξειδικευμένων συμ-
βούλων διαχείρισης κρίσεων με πολυετή παγκόσμια πείρα σε περιπτώσεις πειρατείας και απα-
γωγών. Οι υπηρεσίες της AIG ξεκινούν πολύ πριν την επέλευση κάποιου περιστατικού, με εκπαί-
δευση του πληρώματος και της πλοιοκτήτριας εταιρίας σε θέματα διαχείρισης αντίστοιχων κιν-
δύνων. Η πειρατεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ναυτιλία 
σήμερα, απειλώντας ανθρώπινες ζωές και δημιουργώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες 
για τις πλοιοκτήτριες εταιρίες, σχολίασε ο κ.ς Κώστας Βούλγαρης, Financial Lines Head της AIG 
για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Μπορεί τα φαινόμενα να έχουν μειωθεί σε παραδοσι-
ακά επικίνδυνες περιοχές όπως ο Κόλπος του Άντεν, ωστόσο παρουσιάζουν αύξηση σε άλλες, 
όπως αυτή της Δυτικής Αφρικής. Η AIG έχει ιδιαίτερα μεγάλη πείρα τόσο στην ασφάλιση αυτών 
των κινδύνων όσο και στη διαχείριση ανάλογων περιστατικών και πλέον η εμπειρία αυτή μετα-
φέρεται και σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας στους ασφαλισμένους μας τη δυνατότητα να επωφε-
λούνται από την παγκόσμια τεχνογνωσία μας σε συνδυασμό με την άμεση, τοπική εξυπηρέτηση 
,ανέφερε ο κ .Βούλγαρης.
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Γ.Προβόπουλος
Είναι ανάγκη 
οι τραπεζικές  
συγχωνεύσεις  
στα Βαλκάνια                             Σελ. 9

Τράπεζες
Πώς θα γίνει  
η αναδιάρθρωση 
επιχειρήσεων

Σελ. 9

ΕΛΣΤΑΤ
Τα  Ελληνικά 
νοικοκυριά στερούνται 
βασικά αγαθά

Σελ. 8

►Γιατί παγώνουν την προσπάθεια αγοράς δανείων από τις 
τράπεζες και στρέφονται στους επιχειρηματίες  

►Τι ζητούν από τράπεζες.  Οι λιγοστές (ανα)
χρηματοδοτήσεις και τα δύσκολα deals 
αναδιαρθρώσεων. Τι δείχνουν τρεις περιπτώσεις

Η ING και τα προϊόντα ING Πειραιώς ταξίδεψαν τα καλύτερα στελέχη
Για ακόμη μια χρονιά, η ING επι-

βράβευσε τα στελέχη της Τράπε-
ζας Πειραιώς που πέτυχαν τους ε-
τήσιους στόχους τους για το 2012 
και διακρίθηκαν για την υψηλή 
παραγωγή προϊόντων ING ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ που σημείωσαν, συνδυά-
ζοντας, παράλληλα υψηλό ποσο-
στό διακράτησης ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Το ταξίδι πραγματο-
ποιήθηκε στη  Λισσαβόνα, όπου οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 

να ξεναγηθούν στην πορτογαλική 
πρωτεύουσα, μια από τις πιο ό-
μορφες πόλεις της Ευρώπης. Η 
περιήγησή τους ξεκίνησε από το 
κέντρο της Λισσαβόνας στις εκβο-
λές του ποταμού Τάγου και επι-
σκέφτηκαν το κάστρο του Αγ. Γε-
ωργίου, το Μουσείο με τις βασιλι-
κές άμαξες, τον παραθαλάσσιο 
Πύργο Μπελέμ, μαζί με το Μνη-
μείο των ανακαλύψεων που είναι 
αφιερωμένα στους πορτογάλους 

θαλασσοπόρους. Πραγματοποίη-
σαν, επίσης, μια ολοήμερη εκδρο-
μή στο γραφικό ψαροχώρι Κα-
σκαίς, το παραθεριστικό κέντρο Ε-
στορίλ και τέλος, επισκέφθηκαν 
την πόλη Σίντρα. Οι νικητές που 
συμμετείχαν στο ταξίδι είχαν επί-
σης την ευκαιρία να γνωρίσουν 
και να συνομιλήσουν με στελέχη 
της Διοίκησης του Ομίλου Πειραι-
ώς και της ING. Πιο συγκεκριμένα 
στο ταξίδι συμμετείχαν από την 

ING ο κ. Luis Miguel Gomez, CEO, 
και ο κ. Χάρης Νικολάου, 
Commercial Manager of 
Corporate Business. Από την Τρά-
πεζα Πειραιώς, συμμετείχαν ο κ. 
Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, σύμ-
βουλος ασφαλιστικών θεμάτων 
ομίλου, η κ. Σοφία Καλλέργη, 
Head διεύθυνσης Bancassurance 
και ο κ. Ιωάννης Γκότσης, διευθύ-
νων σύμβουλος στην Πειραιώς 
Μεσίτες Ασφαλίσεων.

Fitch

Σταθερή η  προοπτική 
των ελληνικών 
τραπεζών

Σταθερή διατηρεί ο οίκος Fitch  την προοπτική 
για το αξιόχρεο των ελληνικών τραπεζών το 2014, 
όπως αναφέρει σε έκθεσή του για τις τράπεζες της 
Νότιας Ευρώπης. Όπως σημειώνουν οι εμπειρο-
γνώμονες του  Fitch, οι τράπεζες της Νότιας Ευρώ-
πης ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τους δείκτες κε-
φαλαιακής επάρκειας και εκτιμούν ότι θα δοθεί 
προτεραιότητα στις προσπάθειες σχηματισμού κε-
φαλαίων για να αντισταθμισθεί ο σχετικός με την 
ποιότητα του ενεργητικού τους κίνδυνος και οι α-
σθενείς προοπτικές κερδοφορίας τους, αλλά επί-
σης και στο πλαίσιο των κανόνων της Βασιλείας Ι-
ΙΙ. Ωστόσο ο οίκος δεν παραβλέπει την πιθανότητα 
πρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών για μεμονωμέ-
νες τράπεζες, αλλά θεωρεί επίσης ότι τα τραπεζικά 
συστήματα της περιοχής που έχουν λάβει εξωτερι-
κή βοήθεια (σ.σ.: το ελληνικό σύστημα έλαβε τέτοια 
βοήθεια για την ανακεφαλαιοποίησή του) θα πρέ-
πει να τα πάνε σχετικά καλά στους ελέγχους της 
ποιότητας του ενεργητικού που θα γίνουν το 2014, 
δεδομένου ότι έχουν ήδη υποβληθεί σε εξονυχιστι-
κούς ελέγχους. Αν και τα χαρακτηριστικά των τρα-
πεζικών συστημάτων της περιοχής διαφέρουν, ό-
λες επηρεάζονται από τις σχετικά αδύναμες οικο-
νομικές προοπτικές, παρά την αναμενόμενη επι-
στροφή σε μία πολύ συγκρατημένη αύξηση του Α-
ΕΠ σε όλες τις χώρες, πλην της Κύπρου, το 2014, α-
ναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος.

Συνέχεια στη σελ. 8

Αλλάζουν στρατηγική  
τα private equity funds

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΤΣΙΟΥ

Νέες διεξόδους αποκτά το ενδιαφέρον ξένων funds να επεν-
δύσουν στην Ελλάδα, καθώς αρκετά εξ αυτών στρέφονται 
στη λογική της ενεργούς συμμετοχής τους σε  κεφαλαιακές 

αναδιαρθρώσεις μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. 
Την ώρα που οι εξαγορές εταιρικών δανείων από τις τράπεζες 

εμφανίζουν μεγάλες δυσκολίες, εξαιτίας της απροθυμίας των 
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Στην 6η χειρότερη θέση μεταξύ 
30 ευρωπαϊκών χωρών, ό-
σον αφορά στη στέρηση υλι-

κών αγαθών και στις συνθήκες δι-
αβίωσης των νοικοκυριών, ανέ-
βηκε πέρυσι η Ελλάδα, σύμφωνα 
με στοιχεία που δημοσιοποίησε η 
ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα 
κατατάσσεται  μετά τη Βουλγαρία, 
τη Ρουμανία, τη Λετονία, την Ουγ-
γαρία και τη Λιθουανία, ενώ στην 
καλύτερη θέση βρίσκεται η Ελβε-
τία.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ που αφορούν την περσινή 
χρονιά, το 76,3% του φτωχού πλη-
θυσμού και το 30,8% του μη φτω-
χού πληθυσμού δηλώνουν  οικο-
νομική δυσκολία να αντιμετωπί-

σουν έκτακτες, αλλά αναγκαίες 
δαπάνες, ύψους ακόμη και περί-
που 540 ευρώ, τη στιγμή που κα-
ταγράφεται συνεχής αύξηση του 
ποσοστού των ελληνικών νοικο-
κυριών που αδυνατούν να ικανο-
ποιήσουν βασικές ανάγκες τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
50,3% του φτωχού πληθυσμού 
δηλώνει ότι στερείται διατροφής 
που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη 
ημέρα κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή 
λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας, τη 
στιγμή που το 26,7% του ελληνι-
κού πληθυσμού δηλώνει πως α-
δυνατεί οικονομικά να έχει ικανο-
ποιητική θέρμανση (έναντι 16,4% 
που ήταν το 2008). Ακόμη το 
35,7% του μη φτωχού πληθυσμού 

δηλώνει ότι επιβαρύνεται πάρα 
πολύ από τις συνολικές δαπάνες 
στέγασης, ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό για τον φτωχό πληθυσμό, ε-
κτιμάται σε 62,6%, ενώ το  40,3% 
του πληθυσμού που έχει λάβει κα-
ταναλωτικό δάνειο,  δηλώνει ότι 
δυσκολεύεται πάρα πολύ στην α-
ποπληρωμή αυτού ή των δόσεων 
του. Μάλιστα το 51,1% του φτω-
χού πληθυσμού δηλώνει δυσκο-
λία στην πληρωμή πάγιων λογα-
ριασμών εγκαίρως, όπως αυτών 
του ηλεκτρικού ρεύματος, του νε-
ρού, του φυσικού αερίου, κ.λπ. και 
το 55,5% του φτωχού πληθυσμού 
αναφέρει μεγάλη δυσκολία στην 
αντιμετώπιση των συνήθων ανα-
γκών του.

Το ελάχιστο μέσο καθαρό μηνι-
αίο εισόδημα για την αντιμετώπι-
ση των αναγκών των νοικοκυ-
ριών της χώρας ανέρχεται, κατά 
δήλωσή τους, σε 1.940 ευρώ. Τα 
φτωχά νοικοκυριά χρειάζονται 
1.677 ευρώ, ενώ τα μη φτωχά νοι-
κοκυριά 2.014 ευρώ.

Το 21% του φτωχού πληθυ-
σμού, το 9,8% του μη φτωχού πλη-
θυσμού και το 12,3% του συνολι-
κού πληθυσμού δεν διαθέτουν ένα 
τουλάχιστον ΙΧ επιβατηγό αυτοκί-
νητο, ενώ το 16% των φτωχών 
νοικοκυριών, το 7,5% των μη 
φτωχών και το 9,4% του συνόλου 
των νοικοκυριών δεν διαθέτουν 
προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογι-
στή λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Δραματικό το επίπεδο διαβίωσης στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Τα  Ελληνικά νοικοκυριά στερούνται βασικά αγαθά 

Συνέχεια από τη σελ. 7

τραπεζών να εγγράψουν ζημιές που θα επη-
ρεάσουν την καθαρή τους θέση και τους κε-

φαλαιακούς τους δείκτες, οι απευθείας ε-
παφές hedge funds και private equity με 

εγχώριες επιχειρήσεις αυξάνονται. 
Τα funds είτε προτείνουν φθηνότε-

ρες λύσεις χρηματοδότησης σε ει-
σηγμένες που εμφανίζουν ανάγκες 

κεφαλαίου κίνησης ( π. χ ΓΕΚΤΕΡ-
ΝΑ), είτε σχέδια κεφαλαιακής α-

ναδιάρθρωσης, βάζοντας φρέ-
σκο κεφάλαιο και ζητώντας α-
πό τις τράπεζες να μειώσουν 
τα επιτόκια ή να κεφαλαιοποι-

ήσουν μέρος των δανείων εγ-
γράφοντας ανεκτές ζημιές.   

Έτσι ανοίγει, με αργό, όμως, ρυθμό, 
η διαδικασία αναδιάρθρωσης επιχειρή-

σεων, εξέλιξη απαραίτητη για να βγει το στοίχημα 
της ανάκαμψης και να περιορισθεί η «βόμβα» των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.   

Η συμφωνία μεταξύ ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ και York Capital είναι εν-
δεικτική της νέας κατεύθυνσης. 

Ο όμιλος ΓΕΚΤΕΡΝΑ χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης και η 
York Capital βάζει 100 εκατ. ευρώ μέσω μετατρέψιμου ομο-
λογιακού δανείου (περίπου 68 εκατ. ευρώ), αύξησης κεφα-
λαίου (περίπου 21,5 εκατ. ευρώ) και εξαγοράς από την ΓΕ-
ΚΤΕΡΝΑ του 3% της ΤΕΝΕΡΓ.  

Το ΜΟΔ έχει χαμηλό επιτόκιο (σ.σ. αυξάνεται σημαντικά 
στην περίπτωση πρόωρης εξόφλησης) και ευέλικτη δομή, ε-
πιτρέποντας στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ να αποκτήσει φθηνό κεφάλαιο 
κίνησης, σε μια περίοδο που ο δανεισμός από τράπεζες ή από 
τις αγορές παραμένει σε υψηλά επίπεδα (άνω του 7%), λόγω 
του ρίσκου χώρας. 

Αντίστοιχη συμφωνία συζητά με ξένο fund σύμφωνα με 
πληροφορίες άλλος ένας εισηγμένος όμιλος, που αναζητεί 
τρόπους αναχρηματοδότησης του δανεισμού του. 

Η λύση του δανεισμού από τις αγορές, μέσω έκδοσης εται-
ρικών ομολογιών, παραμένει στο τραπέζι, θα προκριθεί, ό-
μως, εφόσον οι εξελίξεις δημιουργήσουν συνθήκες για επι-
τόκιο χαμηλότερο του 7%. 

Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πιθανόν να ενεργοποιηθεί 
η εναλλακτική λύση της έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού 
Δανείου, το οποίο θα καλυφθεί από ξένο fund σε μια συμφω-
νία, με δομή κοντινή σε αυτή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ με την York 
Capital. 

Το ενδιαφέρον, όμως, των private equity ή των hedge funds με χα-
ρακτήρα private equity, δεν περιορίζεται μόνο στις εύκολες, αλλά λι-
γοστές, περιπτώσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν ισχυρά θεμελιώδη 

στοιχεία και χρειάζονται κεφάλαιο κίνησης ή αναχρηματοδότηση δα-
νεισμού με καλούς –συγκριτικά- όρους. Επεκτείνεται και στις περι-
πτώσεις  επιχειρήσεων, που χρειάζονται κεφαλαιακή αναδιάρθρωση. 

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, πρόσφατα,  παρουσιάστηκε στις πι-
στώτριες τράπεζες σχέδιο αναδιάρθρωσης, από εισηγμένη εταιρεία, η 
οποία δραστηριοποιείται σε κομβικό για την ελληνική οικονομία κλά-
δο. 

Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκδοθεί Μετατρέψιμο Ομολογιακό 
Δάνειο, το οποίο θα καλυφθεί από το private equity, υπό την προϋ-
πόθεση ότι οι τράπεζες θα αποδεχθούν την αναδιάρθρωση του υφι-
στάμενου δανεισμού με μετάθεσή των λήξεων κατά 5ετία και σημα-
ντική μείωση των spreads ή διατήρηση των χαμηλών υφιστάμενων 
spreads. 

Σε περίπτωση που οι τράπεζες αρνηθούν το private equity προ-

τείνει την εξαγορά των δανείων με discount έναντι της ονομαστικής α-
ξίας. Ήδη η Citibank έχει πουλήσει σύμφωνα με πληροφορίες στο 
private equity τα δάνεια της συγκεκριμένης εταιρείας, σε τιμή σημαντι-
κά χαμηλότερη της ονομαστικής τους αξίας. 

Το δέλεαρ του σχεδίου είναι το φρέσκο κεφάλαιο που βάζει το private 
equity στην εταιρεία μέσω του ΜΟΔ. Έτσι διευκολύνονται οι τράπεζες να 
συζητήσουν την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού, για να 
παραμείνει ενήμερος και να μην χρειασθεί ο σχηματισμός προβλέψεων. 
Το αντίτιμο είναι η απώλεια εσόδων, καθώς αν αποδεχθούν την πρότα-
ση, τα spreads θα παραμείνουν χαμηλά για μια 5ετία. 

Αντίστοιχα deals συζητούν ξένοι με σειρά εισηγμένων επιχειρήσεων. 
Προϋπόθεση για τις κατ’ αρχήν συμφωνίες, που εν συνεχεία θα τεθούν 
υπ όψιν των τραπεζών, είναι να κριθεί  αξιόπιστο το management της ε-
ταιρείας και η αποτίμηση της να βγάζει αξία. 

Οι δε ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να αποδεχθούν το κόστος μιας τέτοιας 
λύσης (π.χ. το dilution, ή το ακριβό κόστος αποπληρωμής του ΜΟΔ).   

Συζητήσεις για κεφαλαιακές αναδιαρθρώσεις  

Αλλάζο
υν 

στρατ
ηγική 

τα 

privat
e equ

ity fun
ds
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Σαφείς συστάσεις από την Τράπεζα 
της Ελλάδος να αναλάβουν πρωτο-
βουλίες για την αναδιάρθρωση ε-

πιχειρήσεων και ολόκληρων κλάδων 
της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας, 
την ίδια στιγμή, την υγιή επιχειρηματι-
κότητα έλαβαν οι διοικήσεις των τραπε-
ζών. 

Με βάση την αξιολόγηση της 
BlackRock και την παράθεση των βέλτι-
στων διεθνώς πρακτικών, οι τράπεζες 
κλήθηκαν από την ΤτΕ να υποβάλουν 
σχέδια στρατηγικής για τη διαχείριση, 
από εδώ και στο εξής, του φλέγοντος 
θέματος των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, το ύψος των οποίων ξεπερνά ή-
δη τα 65 δισ. ευρώ. 

Τα πλάνα στρατηγικής που υπέβαλαν 
οι τράπεζες προβλέπουν τη σύσταση υ-
περδιευθύνσεων εσωτερικά, οι οποίες 
θα αναλάβουν τη διαχείριση όλων των 
προβληματικών δανείων ανά κατηγο-
ρία ( στεγαστικά, καταναλωτικά, δάνεια 
προς μεγάλες επιχειρήσεις, και δάνεια 
προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Ταυτόχρονα, όμως, περιλαμβάνουν 
και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει 
η κάθε τράπεζα για να «δαμάσει» το 
ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών 
και να εξυγιάνει σταδιακά το χαρτοφυ-
λάκιο της από τα υφιστάμενα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι στρα-
τηγικές κινούνται πάνω στις κατευθυ-
ντήριες γραμμές που έδωσε η κεντρική 
τράπεζα και οι οποίες συμπυκνώνονται 
στο εξής τρίπτυχο: Ανάληψη πρωτο-
βουλιών για αναδιάρθρωση επιχειρή-
σεων και κλάδων,  χρηματοδότηση των 
υγιών επιχειρήσεων και ενθάρρυνση 
συγχωνεύσεων μεταξύ επιχειρήσεων. 

Τα μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δά-
νεια αποτελούν, αυτή τη στιγμή, τη με-
γαλύτερη «ωρολογιακή βόμβα» στα θε-
μέλια της οικονομίας και του τραπεζι-
κού συστήματος. 

Το ύψος τους ανέρχεται σε 35 δισ. 
ευρώ, επί συνόλου επισφαλειών 65 
δισ. ευρώ, και θα ξεπεράσει τα 45 δισ. 
ευρώ μετά τη BlackRock II, σύμφωνα με  
εκτίμηση της PwC. Την ίδια στιγμή, τα ε-
νοποιημένα ίδια κεφάλαια των ελληνι-
κών τραπεζών ανέρχονται σε μόλις 30 
δισ. ευρώ.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο δραματι-
κή, αν συνυπολογισθεί η πρόσφατη με-
λέτη της Grant Thornton που κατέδειξε 
την ανάγκη γενναίου restructuring στις 
επιχειρήσεις. Η μελέτη καταγράφει την 
επιδείνωση  της σχέσης βραχυπρόθε-
σμου προς μακροπρόθεσμο δανεισμό ( 
από 0,53% το 2008 σε 1,1 το 2012) λό-
γω της παραβίασης όρων των δανεια-
κών συμβάσεων και την αδυναμία του 
43% των 259 επιχειρήσεων του δείγμα-
τος να εξυπηρετήσουν τους τόκους δα-
νείων με τη λειτουργική τους κερδοφο-
ρία ( EBITDA)! 

Σύμφωνα με στελέχη μεγάλων ελε-
γκτικών εταιρειών, το πρόβλημα εστιά-
ζεται κυρίως σε επιχειρήσεις, τις οποί-
ες βρήκε η κρίση με υψηλό δανεισμό, 
διαθέτουν, όμως, ακόμη καλό, σχετικά 
λειτουργικό μοντέλο και οικονομικά 
μεγέθη που δικαιολογούν την αποτελε-
σματική αναδιάρθρωση του δανεισμού 
τους. 

Στην παραπάνω κατηγορία ανήκει, 
σύμφωνα με τους ίδιους, το 70% με 
73% των επιχειρήσεων που υπογρά-
φουν οι πέντε μεγαλύτερες ελεγκτικές 
εταιρείες. Περίπου το 13% με 15% των 

επιχειρήσεων είναι ήδη «ζόμπι» και θα 
πρέπει είτε να κλείσουν, είτε να πωλη-
θούν σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, και α-
ντίστοιχο είναι το ποσοστό των επιχει-
ρήσεων που δεν έχει πρόβλημα δανει-
σμού.  

Η πιο απλή περίπτωση για τις τράπε-
ζες είναι η αναχρηματοδότηση δανει-
σμού, με την προϋπόθεση ότι οι επιχει-
ρήσεις θα ενισχυθούν κεφαλαιακά, είτε 
μέσω αύξησης κεφαλαίου, είτε μέσω 
έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού 
Δανείου, με βάση ένα business plan που 
έχει κριθεί αξιόπιστο. Στην παραπάνω 

κατηγορία, όμως, εμπίπτει μικρός αριθ-
μός επιχειρήσεων, κυρίως λόγω αδυ-
ναμίας ή απροθυμίας των βασικών με-
τόχων να βάλουν το χέρι στην τσέπη.  

Ως εκ τούτου οι τράπεζες θα πρέπει 
να δρομολογήσουν επιθετικές λύσεις 
αναδιάρθρωσης δανείων και επιχειρή-
σεων, κάτι όμως που συνεπάγεται την 
εγγραφή ζημιών και επομένως τη μεί-
ωση των εποπτικών τους κεφαλαίων. 

Λύση αλά ιταλικά προτείνουν οι 
τράπεζες 

Η λύση για να αντιμετωπισθεί το 
πρόβλημα της μείωσης του δείκτη 
Core Tier I, σύμφωνα με τραπεζικά 
στελέχη, είναι η κυβέρνηση να ακο-
λουθήσει το παράδειγμα Ιταλίας και Ι-
σπανίας, νομοθετώντας το tax credit. 

Αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή, και 
για τις ζημιές από τη διαχείριση των 
προβληματικών δανείων. Κάτι τέτοιο 
θα διευκόλυνε τις τράπεζες να γρά-
ψουν τη ζημιά από τη διαχείριση δανεί-
ων, εξυγιαίνοντας τα χαρτοφυλάκια 
τους, χωρίς να μειωθεί ανάλογα η κα-
θαρή τους θέση καθώς το 26% της ζη-
μιάς θα εγγράφεται ως φορολογική πί-
στωση. 

Σχετική πρόταση έχει καταθέσει η 
PriceWaterhouseCoopers  και οι τρά-
πεζες την έχουν υιοθετήσει, πιέζοντας 
υπουργείο Οικονομικών και Τρόικα να 
αποδεχθούν το tax credit, για τις περι-
πτώσεις και μόνο της ζημιάς που προ-
κύπτει από τη μετοχοποίηση ( κεφαλαι-
οποίηση) δανείων επιχειρήσεων με 
στόχο την αναδιάρθρωσή τους. 

Οι προϋποθέσεις για την 
μετοχοποίηση δανείων 

Παρ ότι η συζήτηση είναι ανοικτή για 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι τρά-
πεζες θα προχωρούν σε μετοχοποίηση 
δανείων,  είναι σαφές ότι πρόθεσή τους 
είναι να υιοθετούν λύσεις μετοχοποίη-
σης δανείων,  εφόσον ο βασικός μέτο-
χος ή στρατηγικός επενδυτής δεσμεύο-
νται να ενισχύσουν κεφαλαιακά την ε-
ταιρεία. 

Στόχος είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση, 
σε συνδυασμό με τη μετοχοποίηση μέ-

ρους των δανείων και την αναχρηματο-
δότηση του υπόλοιπου δανεισμού, να ε-
παναφέρει το δείκτη «καθαρός δανει-
σμός προς EBITDA» κάτω από ένα κοι-
νά αποδεκτό – με τραπεζικά κριτήρια -  
όριο ( π. χ. να μην ξεπερνά ο καθαρός 
δανεισμός κατά 5 φορές τα EBITDA). 

Οι επιχειρηματίες θα καλούνται να 
βρουν κεφάλαια για να καλύψουν το 
ποσοστό που τους αναλογεί, προκειμέ-
νου να μη χάσουν τις εταιρείες τους. Αν 
δεν το κάνουν οι – πιστώτριες- τράπε-
ζες θα μπορούν να κινούν τη διαδικασία 
μετοχοποίησης δανείων και διενέργει-
ας αύξησης κεφαλαίου με μετρητά, χω-
ρίς τη συναίνεση του βασικού μετόχου. 

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς εν-
διαφέρον από private equity funds για 
να μπουν ως στρατηγικοί επενδυτές υ-
πάρχει με δεδομένο, όμως, το μικρό μέ-
γεθος της αγοράς και την αναγκαία δια-
σπορά των τοποθετήσεων, θα πρέπει οι 
τράπεζες να προωθήσουν ταυτόχρονα 
αρκετές αναδιαρθρώσεις, ώστε να προ-
κύψουν «καλάθια» τοποθετήσεων. 

Να αλλάξει το πλαίσιο της προ-
πτωχευτικής διαδικασίας 

Για να προχωρήσουν όμως επιθετι-
κές λύσεις αναδιάρθρωσης επιχειρή-
σεων, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του 
βασικού τους μετόχου, θα πρέπει να ε-
πέλθουν  αλλαγές στο πλαίσιο της προ-
πτωχευτικής διαδικασίας, που σήμερα 
είναι εξαιρετικά χρονοβόρος και οδηγεί 
στην πλήρη απαξίωση των επιχειρήσε-
ων. 

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη θα 
πρέπει να δημιουργηθούν ειδικά πτω-
χευτικά δικαστήρια ώστε αφενός να συ-
ντμηθούν οι χρόνοι αφετέρου οι υποθέ-
σεις να δικάζονται από γνώστες του 
πτωχευτικού δικαίου και όχι από δικα-
στές που καλούνται να εντρυφήσουν σε 
αυτό για να βγάλουν μια απόφαση. 

Εναλλακτικά θα μπορούσαν να υιο-
θετηθούν εργαλεία που εφαρμόζονται 
ήδη στο εξωτερικό, όπως οι εξειδικευ-
μένοι σύμβουλοι πτώχευσης. 

Γιατί επιστρέφει το μοντέλο του «ε-
θνικού πρωταθλητή» 

Για περιπτώσεις κλάδων χαμηλού ε-
πενδυτικού ενδιαφέροντος, οι τράπεζες 
θα ανασύρουν, όπως προκύπτει από τις 
μέχρι τώρα κινήσεις τους,  το μοντέλο 
του «εθνικού πρωταθλητή». 

Τη συγχώνευση, δηλαδή, δύο ή και 
περισσότερων επιχειρήσεων ανά κλά-
δο υπό την ηγεσία της πλέον εύρωστης, 
ταυτόχρονα με την κεφαλαιοποίηση 
των δανείων, ώστε να μειωθεί το over 
capacity, να αναπτυχθούν συνέργειες 
και να εξυγιανθούν ολόκληροι κλάδοι 
της οικονομίας. 

Τράπεζες: Πως θα γίνει η αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
►Οι τρεις εντολές της ΤτΕ στις τράπεζες, τα 

προβλήματα και οι έξυπνες λύσεις 
►Που και γιατί ζητούνται παρεμβάσεις από την 

κυβέρνηση. Στα 45 δις τα «κακά» εταιρικά δάνεια.  

Tην ανάγκη να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις οι ελληνικές τράπεζες στα 
Βαλκάνια, τόνισε  ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος, από το 
βήμα του διεθνούς Συμποσίου της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης  με θέμα «Οι προκλήσεις για την ανά-
πτυξη και η οικονομική ενοποίηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».  Όπως τόνισε ο 
κ. Προβόπουλος, η συνένωση των δυνάμεων μεταξύ τραπεζών, είναι αναγκαία 
προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και να προωθηθεί η εμβάθυνση 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί εύρυθμα και συντεταγμένα και πιθανόν να απαιτήσει τη συμμετοχή διε-
θνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Υπογράμμισε ακόμη ότι ο ρόλος των ελ-
ληνικών τραπεζών στο τραπεζικό σύστημα των χωρών των Βαλκανίων είναι ση-
μαντικός. Με βάση στοιχεία για τον Ιούνιο του 2013, το μερίδιο αγοράς των ελλη-
νικών τραπεζών υπερβαίνει κατά μέσο όρο το 15% του συνολικού ενεργητικού 
του τραπεζικού συστήματος στις χώρες όπου έχουν παρουσία. 

Γ.Προβόπουλος: Είναι ανάγκη  οι τραπεζικές συγχωνεύσεις στα Βαλκάνια
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Μ Ε Λ Ε Τ Η

Ξεπέρασε τα 3 δισ. η συνολική παραγωγή  

ΕΑΕΕ: Μείωση 10,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 10μηνο

Mειωμένη κατά   10,3%  ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων το διάστη-
μα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2013, έναντι του αντίστοιχου περσι-
νού διαστήματος  με τη μεγαλύτερη μείωση  να εμφανίζουν οι α-

σφαλίσεις ζωής, που υποχώρησαν κατά 16,9%. Τα στοιχεία αφορούν 60 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες συγκέντρωναν το 
91,3% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 
98,8% των ασφαλίσεων Ζωής το 2012. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, 
οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 47 στις ασφαλίσεις 
κατά Ζημιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ (κατόπιν προσαρμογής 
των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες α-
παντήσεις, αλλά και των αντίστοιχων του έτους 2012 ώστε αυτά να κα-
ταστούν συγκρίσιμα), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφα-
λίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Οκτωβρίου 2013 των ανωτέρω 60 
επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2012 των ιδί-
ων επιχειρήσεων, προκύπτει ότι το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων 
ανήλθε σε 3.181.329.876,99 ευρώ, μειωμένο κατά 10,3% έναντι του δε-
καμήνου 2012. Η παραγωγή ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής δια-
μορφώθηκε στο 1.305.699.608,76 ευρώ, μειωμένη κατά 16,9% έναντι 
του 2012, ενώ στις ασφαλίσεις κατά ζημιών κυμάνθηκε στο 
1.875.630.268,23 ευρώ, εμφανίζοντας πτώση 5%.

Σε ό,τι αφορά την αστική ευθύνη οχημάτων, η παραγωγή ασφαλίστρων 
σημείωσε μείωση 6% και διαμορφώθηκε στα 934.704.796,66 ευρώ, ε-
νώ για τους λοιπούς κλάδους κατά ζημιών κυμάνθηκε στα 940.925.471,57 
ευρώ, εμφανίζοντας πτώση 3,9%.

Στα 23,6 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων του κλά-
δου των μεταφερόμενων εμπορευμάτων το 2012, σημειώνοντας πτώση 
16,3%, σύμφωνα με  έρευνα  της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλά-

δος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder, η οποία μελετά την 
εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών 
ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταζόμε-
νης περιόδου. Η ίδια μέθοδος εκτιμά το δείκτη ζημιών στο 35% και τη μέση ζη-
μιά (πληρωθείσες και εκκρεμείς) στα 5.233 ευρώ για το 2012.Παράλληλα, ό-
πως προέκυψε από την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-
μελών της ΕΑΕΕ, ο δείκτης ζημιών του κλάδου μειώθηκε ελαφρώς στο 25,6% 
από 26,3%, το 2011. Η μέση πληρωθείσα ζημιά αυξήθηκε στα 2.687 ευρώ από 
1.808 ευρώ το 2011, ενώ η μέση εκκρεμής ζημιά μειώθηκε από τα 6.740 ευ-
ρώ το 2011 στα 6.154 ευρώ το 2012.

Από τη μελέτη των στοιχείων για το οικονομικό έτος 2012, διαπιστώνεται 
μεγάλη αύξηση των εκκρεμών αποζημιώσεων ως ποσοστό της παραγωγής α-
σφαλίστρων από το 79,6% το 2011 στο 92% το 2012. Παρομοίως, οι εκκρεμείς 
αποζημιώσεις αυξήθηκαν ως ποσοστό των ζημιών οι οποίες συνέβησαν κατά 
τη διάρκεια του έτους από το 288,2% το 2011 στο 349,7% το 2012.

Πτώση 16,3% στην ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Glassdrive

Νέος σταθμός 
στην Κρήτη  

Ένα νέο μέλος  προστέθηκε στο δί-
κτυο της Glassdrive στο  Ηράκλειο της 
Κρήτης.  Πρόκειται για τον κ. Νίκο Τσα-
μπουράκη, ο οποίος εμπιστεύτηκε την 
Glassdrive για την εξυπηρέτηση των 
πελατών του στη ευρύτερη περιοχή. Ο 
κ. Νίκος Τσαμπουράκης διατηρεί σύγ-
χρονη μονάδα φανοποιείου και σταθμό 
αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινή-
του στα Χανιά από το 1976.   Οι εγκατα-
στάσεις του βρίσκονται στο 3ο χλμ. 
Ηρακλείου-Μοιρών, στη θέση Σισάμια 
και έχουν έκταση 200 τ.μ. Στο  σταθμό 
Glassdrive του κ. Τσαμπουράκη, οι πε-
λάτες έχουν τη δυνατότητα πλέον να α-
πολαμβάνουν υπηρεσίες όπως επι-
σκευή και αντικατάσταση των κρυστάλ-
λων τους χωρίς γραφειοκρατικές δια-
δικασίες. Άμεση εξυπηρέτηση εντός 24 
ωρών από την αναγγελία της ζημιάς, 
πιστοποίηση της γνησιότητας των κρυ-
στάλλων και  εγγύηση εργασίας «εφ’ ό-
ρου ζωής». Σημειώνεται ότι το δίκτυο 
της Glassdrive  αποτελείται από 36 
σταθμούς, 15 κινητές μονάδες και 80 
συνεργάτες σε όλη την επικράτεια, α-
ποτελώντας το μεγαλύτερο δίκτυο 
σταθμών επισκευής και αντικατάστα-
σης κρυστάλλων αυτοκινήτου. Το δί-
κτυο της Glassdrive και οι άνθρωποι 
της αποτελούν το πιο σημαντικό κομμά-
τι της εικόνας μας, τόσο προς τις ασφα-
λιστικές εταιρίες, όσο και προς τους κα-
ταναλωτές που μας εμπιστεύονται, δή-
λωσε ο  κ. Κων/νος Δημητρουλάκης δι-
ευθύνων σύμβουλος της SGA Hellas. 
Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία επιλογής 
του δικτύου των συνεργατών μας είναι 
αυστηρή, με βασικά κριτήρια την αξιο-
πιστία και το ήθος του ως επιχειρηματία, 
το επίπεδο της τεχνικής του κατάρτισης 
αλλά και τα υψηλά επίπεδα εξυπηρέτη-
σης που πρέπει να παρέχει στον πελάτη. 
Όλοι οι επίσημοι συνεργάτες μας εκπαι-
δεύονται τακτικά από το εξειδικευμένο 
προσωπικό της εταιρίας μας, τόσο σε 
τεχνικά θέματα, όσο και σε θέματα εξυ-
πηρέτησης πελατών, ώστε το επίπεδο 
των υπηρεσιών μας να παραμένει πά-
ντοτε σε υψηλά επίπεδα, πρόσθεσε ο κ. 
Δημητρουλάκης
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Η χώρα των Ίνκας θα καλωσορίσει τους κορυφαίους  της Generali σε ένα ακόμη ταξίδι ζωής

Generali goes Peru
Περισσότεροι από 150 συνεργάτες 

του αποκλειστικού και ανεξάρτητου 
δικτύου της Generali συγκεντρώ-

θηκαν την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στην 
«Οδό Κασσάνδρας», για να θυμηθούν μα-
ζί όμορφα στιγμιότυπα από τα ταξίδια που 
έχουν πραγματοποιήσει με την εταιρία και 
να ενημερωθούν για τις νέες συναρπαστι-
κές διαδρομές που χαράζει η εταιρία για 
το 2014. 

Σε ένα ζεστό, οικογενειακό και κεφάτο 
κλίμα, πλαισιωμένοι από μοναδικές εικό-
νες και αναμνήσεις από παλαιότερα ταξί-
δια σε Αυστραλία, Ινδία, Ιαπωνία, Αργε-
ντινή, Αφρική, Ισλανδία και πρόσφατα στη 
Ρωσία, οι παλιοί και νέοι συνεπιβάτες στο 
συναρπαστικό ταξίδι της Generali ενημε-
ρωθήκανε για το νέο προορισμό-
επιβράβευσης για το 2014, αλλά και για 
τις θέσεις της Generali σε σημαντικά θέ-
ματα που απασχολούν αυτή τη περίοδο 
την ελληνική διαμεσολάβηση.

Τους συνεργάτες του Agency και του α-
νεξάρτητου δικτύου καλωσόρισε ο διευ-
θυντής πωλήσεων της Generali κ. Μιχά-
λης Σωτηράκος, ο οποίος επεσήμανε ότι 
παρούσες στο μέλλον θα είναι όσες α-
σφαλιστικές εταιρείες έχουν ισχυρή, υγιή 
κεφαλαιακή βάση και συμπλήρωσε ότι η 
Generali τα τελευταία δέκα χρόνια έχει να 
επιδείξει υγιή και σταθερή ανάπτυξη που 
εκφράζεται με σημαντική βελτίωση των 
μεριδίων αγοράς αλλά και πολύ καλή 
κερδοφορία. Ο κ. Σωτηράκος επιβεβαίω-
σε για μία ακόμη φορά τη σταθερή δέ-
σμευση της εταιρίας στον ασφαλιστικό δι-
αμεσολαβητή, τον οποίο και θα συνεχίζει 
να στηρίζει.

Σε ότι αφορά την πράξη του διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος για το εισπρα-
κτικό και τα οφειλόμενα, ο κ. Σωτηράκος 
σημείωσε ότι η Generali θα πράξει αυτό 
που αναμένει ο συνεργάτης της. Η εται-
ρεία θα λειτουργήσει όπως όλα αυτά τα 
χρόνια, με σεβασμό προς τον συνεργάτη, 

βρίσκοντας ουσιαστικές λύσεις για τον 
καθένα, χωρίς εκβιασμούς για την παρα-
γωγή, γιατί θέλει και έχει τη δυνατότητα 
να το κάνει. Τέλος, κάλεσε τους παρευρι-
σκόμενους να συνταχθούν με τις εταιρεί-
ες που πραγματικά στηρίζονται σε αυτούς. 
Για την Generali, πελάτης είναι ο διαμεσο-
λαβητής και γι αυτό θα είμαστε πάντα δί-
πλα του, τόνισε ο κ. Σωτηράκος. Εμείς στη 
Generali θέλουμε να βοηθήσουμε τον α-
σφαλιστικό διαμεσολαβητή να ενισχύσει 
το συγκριτικό του πλεονέκτημα και σε αυ-
τή την κατεύθυνση θα κινηθούμε.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο διευθύ-
νων σύμβουλος  της εταιρίας κ. Πάνος 
Δημητρίου. «Η Generali είναι μια εταιρία 
με σημαντική ιστορία, είπε. Είναι μια εται-
ρία με παρελθόν, παρόν και κυρίως μέλ-
λον. Διαθέτει την ικανότητα να δημιουργεί 
και να παρουσιάζει καινοτόμα προϊόντα 
και πρωτοποριακές υπηρεσίες στον έλ-
ληνα καταναλωτή. Υπηρεσίες που θα κά-
νουν την διαφορά, τόνισε. Σε αυτή την 
προσπάθεια, θα έχετε δίπλα σας όλο το 
ανθρώπινο δυναμικό της Generali αλλά 
και τη νέα ηγετική ομάδα της εταιρίας η ο-
ποία, όπως έχουν δείξει τα μέχρι στιγμής 
παραγωγικά αποτελέσματα της εταιρίας, 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ειδική α-
ναφορά έκανε ο κ. Δημητρίου στα στελέχη 
εκείνα που στήριξαν ουσιαστικά την εται-
ρία την τελευταία 15-ετία, στους οποίους 
απεύθυνε ένα θερμό ευχαριστώ για την 
πολύτιμη προσφορά, την αφοσίωση αλλά 

και τον επαγγελματισμό τους, που συντέ-
λεσαν καθοριστικά στην ουσιαστική ανά-
πτυξη και την θετική πορεία της εταιρίας. 
Κλείνοντας, ο κ. Δημητρίου επεσήμανε ό-
τι μέλλον έχουν οι εταιρείες που θέλουν 
να δημιουργήσουν. Η Generali θέλει να 
κάνει πολλά πράγματα μαζί σας, είπε α-
πευθυνόμενος στους κορυφαίους συνερ-

γάτες της εταιρίας. Οι εκπλήξεις θα διαδέ-
χονται η μία την άλλη στο συναρπαστικό 
ταξίδι που θα έχουμε μαζί στο μέλλον, και 
που από κοινού θα δημιουργήσουμε, κα-
τέληξε ο κ. Δημητρίου. 

Όσο για το επόμενο ταξίδι επιβράβευ-
σης των δικτύων πωλήσεων της Generali, 
η φωτογραφίες από την ζεστή βραδιά, με 

το συγκρότημα από το μακρινό Περού τα 
λέει όλα: Generali goes Peru! Η χώρα των 
Ίνκας θα καλωσορίσει τους κορυφαίους 
συνεργάτες της Generali σε ένα ακόμη τα-
ξίδι ζωής. Ένα ταξίδι αντάξιο εκείνων που 
βιώνουν τη ζωή σαν μία συνεχόμενη πρό-
κληση και περιπέτεια.

1. Γ. Γιαννούρης, Χ. Βασιλειάδης, Κ. Γρηγορόπουλος, 
Χ. Δασκαλάκης, Α. Βαγιανού, Σ. Τσαπαρίκος, 2. Δ. Πατρίκιος, 

Ν. Αναδιώτης, Π. Ρογάρης, Γ. Κατσάνης, Δ. Αντύπας,  
3. Ι. Θεοδόσης, Μ. Σωτηράκος, Χ. Λακαφώσης 4. Ε. Μάνου, 

Δ. Παπαδοπούλου, Τ. Βασιλόπουλος, Ν. Τσούμας, 5. Γ. Κυρλάκης, 
Τ. Παγώνης, Π. Δημητρίου, Μ. Σκουτεροπούλου, 6. Κ. Φάτσιος, 

Μ. Μπόχτης, Γ. Αργυρόπουλος, Α. Σάββας, Μ. Τζωρτζωρής,  
Γ. Φάτσιος, Κ. Χαρέας, 7. Σ. Παπαδόπουλος, Θ. Κανελάκης, 

8. Γ. Γιαννάς, Μ. Καμπουράκη, Σ. Στεφανάκης, Χ. Αρσόγλου, 
Γ. Καρνουπάκης 9. Π. Δημητρίου, Η. Ρήγας, Τ. Βασιλόπουλος, 

Δ. Παπαθανασόπουλος 10. Κ.Σπύρου, Μ. Λαμπροπούλου, 
Ευ. Σπύρου

Αριστερά, Π. Δημητρίου, Μ. Λαμπροπούλου, Β. Καραζαρίφη - Πολυζώη, δεξιά, Σ. Ψυλλάς, Ι. Τσαγρή, Μ. Βοσκάκη, Α. Αράπογλου, Χ. Τσαμπουράκη
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Υδρόγειος  

Υιοθετεί λύση 
SAS Visual 
Analytics 

Αξιοποιώντας τη συμφωνία μα-
κροπρόθεσμης συνεργασίας της με 
τη SAS, η Υδρόγειος Ασφαλιστική,  
ενδυναμώνει τις επιχειρησιακές της 
λειτουργίες υιοθετώντας τη λύση 
SAS® Visual Analytics. Συγκεκριμέ-
να η  πλήρης αξιοποίηση της τεχνο-
λογίας των business analytics σε 
συνδυασμό με την  in-memory τε-
χνολογία και τις εντυπωσιακές δυνα-
τότητες γραφικής απεικόνισης των 
δεδομένων που παρέχει η λύση SAS 
Visual Analytics, επιτρέπουν στα 
στελέχη της Υδρογείου να συγκε-
ντρώνουν, να αναλύουν και να πα-
ρουσιάζουν με ταχύτητα κρίσιμες 
πληροφορίες που προέρχονται από 
διάφορους τομείς της επιχείρησης .Η 
λύση παρέχει ανεξάντλητες δυνατό-
τητες ανάλυσης, συσχετισμών και 
παρουσίασης των δεδομένων με βά-
ση σειρά παραμέτρων και ένα εξαι-
ρετικά εύχρηστο και φιλικό περιβάλ-
λον, το οποίο μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν όλοι, χωρίς να χρειάζεται 
να έχουν εξειδικευμένες τεχνικές 
γνώσεις. 

Επιπλέον, η λύση παρέχει πρό-
σβαση στην πληροφόρηση, από πα-
ντού και κάθε στιγμή, μέσα από ένα 
εντυπωσιακό περιβάλλον απεικόνι-
σης,  διαθέσιμο στο διαδίκτυο, σε 
iPad ή Android tablets και προηγμέ-
νες τεχνικές οπτικοποίησης και πα-
ρουσίασης των αποτελεσμάτων της 
ανάλυσης  που επιτρέπουν στη διοί-
κηση της Υδρογείου να εντοπίζει τά-
σεις και τομείς έμφασης, καθώς και 
να έχει μία πλήρη εικόνα των δρα-
στηριοτήτων της εταιρείας, κάνοντας 
τις ανάλογες παρεμβάσεις. 

Με το SAS Visual Analytics, η Υ-
δρόγειος θέτει στο επίκεντρο των 
δραστηριοτήτων της μία νέα προσέγ-
γιση που βασίζεται στην στρατηγική 
αξιοποίηση της διαθέσιμης πληρο-
φορίας, με εφαρμογή σε πλήθος το-
μέων,  δήλωσε μεταξύ άλλων ο  κ. 
Παύλος Κασκαρέλης, αντιπρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της Υδρο-
γείου. 

Η  SAS, με το SAS Visual 
Analytics, προσθέτει μία ακόμα 
στρατηγική λύση στη Υδρόγειο  δημι-
ουργώντας έναν πυρήνα τεχνολογι-
κής καινοτομίας που συμβάλλει απο-
φασιστικά στον εκσυγχρονισμό των 
επιχειρησιακών της λειτουργιών και 
τη δημιουργία ισχυρών ανταγωνιστι-
κών πλεονεκτημάτων, υπογράμμισε 
από την  πλευρά του, ο κ. Νίκος Πέπ-
πας, Country Manager της SAS Ελ-
λάδος & Κύπρου.
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Στο πλαίσιο της στρατηγικής της International Life για εστίαση 
σε κλάδους που διαθέτει -ή μπορεί να αποκτήσει- ανταγωνι-

στικό πλεονέκτημα, η εταιρεία προχωρά στην ανανέωση της διοι-
κητικής της ομάδας με την ανάθεση καθηκόντων σε τρία νέα στε-
λέχη της αγοράς. 

Με την κίνηση αυτή η εταιρεία όπως αναφέρει,ενισχύει κλά-
δους που σημειώνουν σημαντικές προοπτικές και ενδυναμώνει 
την εσωτερική της οργάνωση. Συγκεκριμένα, αναπληρωτής  γε-
νικός διευθυντής κλάδων Accident & Health αναλαμβάνει ο κ. 

Βελισσάριος Παππάς, προερχόμενος από τον Όμιλο Ευρωκλινικής 
όπου κατείχε τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή. Προηγουμένως, 
κατείχε για 8 χρόνια τη θέση του Περιφερειακού Αντιπροέδρου 
στην Metlife Alico στους κλάδους Accident & Health για την περι-
οχή Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Έχοντας διανύσει μια ε-
παγγελματική πορεία 24 ετών σε υψηλόβαθμες θέσεις ο κ. Παπ-
πάς έρχεται να ενισχύσει την ομάδα της International Life με τη 
διευρυμένη εμπειρία που διαθέτει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ση-
μειώνεται ότι ο κλάδος Υγείας της International Life παρουσιάζει 

σταθερή ανάπτυξη, διατηρώντας ανοδικές τάσεις.
Παράλληλα, διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού αναλαμβάνει 

ο κ. Ιωάννης Μπούρας, διαθέτοντας 20ετή εμπειρία σε όλους τους 
τομείς λειτουργίας της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε δι-
άφορους κλάδους, όπως Βιομηχανία, Retail, Φαρμακευτικός, Ε-
μπορικός/Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα κατείχε ανάλογες θέσεις σε 
μεγάλες εταιρείες όπως η Makro Cash & Carry, η Famar και ο ό-
μιλος Σαρακάκη, όπου διετέλεσε Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού την τελευταία 5ετία.  

Τέλος, ο κ. Γεώργιος Κοσμάς αναλαμβάνει Διευθυντής Εσόδων 
και Χρεών της εταιρείας, έχοντας σημαντική εμπειρία στον τραπε-
ζικό κλάδο και ιδιαίτερα εξειδίκευση σε θέματα debt recovery και 
risk management. Έρχεται στην εταιρεία μετά από 14ετή πορεία 
στη Marfin Egnatia Bank, όπου τα τελευταία 6 χρόνια κατείχε τον 
τίτλο του Retail Collections Manager. Ο κ. Κοσμάς αναμένεται να 
ενισχύσει περαιτέρω τις ήδη υψηλές επιδόσεις της εταιρείας στις 
εισπράξεις.Την ικανοποίηση για τα νέα στελέχη εξέφρασε ο διευ-
θύνων ύμβουλος της International Life, κ. Γιάννης Μπράβος.

International Life: Ανανεώνεται η διοικητική ομάδα

AXA Ασφαλιστική: στα 
βραβεία Famous Brands 

Για  3η φορά, σε σύνολο οκτώ ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλά-
δα στο πλαίσιο του διεθνούς θεσμού «Famous Brands», που διεξήγαγαν η Wizzard 
Insights Strategists και το Reputation Management Institute, η AXA Ασφαλιστι-
κή  κατέκτησε την 3η θέση σε «ψήφο εμπιστοσύνης» των πολιτών μεταξύ των ε-
ταιρειών της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Εκφράζοντας την ικανοποίηση του 
ο κ. Θωμάς Πουφινάς, Offer Director της ΑΧΑ Ασφαλιστικής δήλωσε μεταξύ άλ-
λων ότι σεβόμενοι τη σημαντική αυτή διάκριση, συνεχίζουμε να προσφέρουμε 
πραγματική προστασία στους Έλληνες καταναλωτές και τις οικογένειές τους σε 
κάθε στάδιο της ζωής τους. Για να το πετύχουμε, δεν σταματάμε να αφουγκραζό-
μαστε με προσήλωση τις ανάγκες τους, ανανεώνουμε με γνώμονα την αξιοπιστία 
τις προτεινόμενες υπηρεσίες μας και διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητά μας για να 
βρισκόμαστε στο πλάι τους, όταν μας χρειαστούν, πρόσθεσε ο κ.Πουφινάς. 

Συνεχίζεται η προσφορά στα προγράμματα 
Υγείας της AXA Mediσυν

Μετά την επιτυχημένη προώ-
θηση των προγραμμάτων 
Mediσυν και το σημαντικό ενδια-
φέρον των πελατών και ασφαλι-
στικών συμβούλων της, η ΑΧΑ 
Ασφαλιστική συνεχίζει την προ-
σφορά και για το μήνα Δεκέμβριο 
έως το τέλος του έτους. Στο διά-
στημα αυτό θα συνεχίζει να παρέ-
χεται 10% έκπτωση για το 1ο έ-
τος ασφάλισης και 5% για το 2ο 
έτος στα προγράμματα αυτά. Η 
έκπτωση δίδεται επιπλέον των 
τυχόν υφισταμένων εκπτώσεων 
σε όλους τους νέους ασφαλισμέ-
νους στον κλάδο υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
εύκολα, γρήγορα και απλά να υ-
πολογίσουν τα ασφάλιστρα του 
Mediσυν στον ιστότοπο  
HYPERLINK "http://www.axa.gr" 
www.axa.gr και στη συνέχεια να 
επικοινωνήσουν με τον ασφαλι-
στικό τους σύμβουλο για την α-
σφάλισή τους.

Το προϊόν υγείας της ΑΧΑ 
Mediσυν, διατίθεται σε δύο εκδό-
σεις, το Classic και το Extra, δί-
νοντας ένα σημαντικό εύρος επι-
λογών για τους ασφαλισμένους 

και τις οικογένειές τους. Πρόκειται για σύγχρονα, ευέλικτα προγράμματα που κα-
λύπτουν τις ανάγκες φροντίδας της υγείας των καταναλωτών, μέσω σύγχρονων 
παροχών και ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι  όπως α-
ναφέρει η εταιρία, επιλέγοντας το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες τους, αλ-
λά και τις οικονομικές τους δυνατότητες, εξασφαλίζουν τυχόν δαπάνες φροντίδας 
της υγείας τους, είτε πρόκειται για έλεγχο ρουτίνας είτε για νοσηλεία.

Υγεία για Όλους

Σχεδιάστε το 
πρόγραμμα υγείας 
που σας ταιριάζει

Ευέλικτες και προσιτές
λύσεις υγείας

(από σταθερό με αστική χρέωση)

(από σταθερό ή κινητό)

Υπολογίστε τα ασφάλιστρά 
σας σκανάροντας εδώ

Με /µόλις 3,5 ηµέρα€
εξασφαλίστε την Υγεία της οικογένειάς σας (*)

(*) Αφορά οικογένεια με πατέρα 37 ετών, μητέρα 34 ετών και δύο παιδιά 1 και 4 ετών, στο 
πρόγραμμα Mediσυν Classic και με 6μηνη συχνότητα πληρωμής.

Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο ασφαλιστικό 
μας συνεργάτη για να:

      Ενημερωθείτε και να αποκτήσετε το πρόγραμμα που σας 

ταιριάζει

    - Mediσυν Classic ή

    - Mediσυν Extra.

Με δυνατότητα προσθήκης

    - Εξωνοσοκομειακών παροχών. 

    -  Οικονομικής ενίσχυσης σε περίπτωση ανικανότητας 

για εργασία.

    Ενημερωθείτε για τις εκπτώσεις που προσφέρουμε:

    - Στα οικογενειακά ασφαλιστήρια.

    - Στους κατοίκους εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

    - Στους ήδη ασφαλισμένους μας.

    Μάθετε για τα Προνόμια Υγείας που σας προσφέρουμε.
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Αμετάβλητα θα παραμείνουν για 
όλο το 2014 τα ασφάλιστρα των 
προγραμμάτων Υγείας της    

MetLife Alico.Όπως ανακοινώθηκε α-
πό την εταιρεία, η απόφαση για μηδε-
νικές αναπροσαρμογές, έρχεται σε 
συνέχεια των προσπαθειών που κατα-
βάλλει για την υποστήριξη των ασφα-
λισμένων  της στο σημερινό δύσκολο 
οικονομικό περιβάλλον, έτσι ώστε να 
εξακολουθούν να απολαμβάνουν τα 
μοναδικά οφέλη της ασφαλιστικής 
τους προστασίας.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ό-
τι όλοι οι ασφαλισμένοι της MetLife 
Alico με προγράμματα προσωπικών α-
τυχημάτων και υγείας έχουν εδώ και 
πολλά χρόνια δωρεάν πρόσβαση στα 
προνόμια του Advanced Benefit Club 
(ABC), του υψηλής ποιότητας δικτύου 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτο-

βάθμιας και  δευτεροβάθμιας περί-
θαλψης της εταιρείας.Ανάμεσα στα 
πολυάριθμα οφέλη του ABC για τους 
ασφαλισμένους της MetLife Alico, εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι σε περίπτωση 
νοσηλείας σε νοσοκομείο-μέλος του 
δικτύου και σε συνδυασμό με τη συμ-
μετοχή του κύριου φορέα ασφάλισης, 
η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο 
κόστος νοσηλείας στις περισσότερες 
περιπτώσεις μηδενίζεται.“Μια εται-
ρεία με τα μεγέθη, την ισχύ και την δι-
εθνή καταξίωση της MetLife Alico, 
δεν ξεχνά ποτέ ότι εκτός από τη βελτί-
ωση των οικονομικών δεικτών, έχει 
και την υποχρέωση να ανταποδώσει 
προς την κοινωνία και τους ασφαλι-
σμένους της την εμπιστοσύνη με την 
οποία την περιβάλλουν ,τόνισε ο  κ. Δ. 
Μαζαράκης, αντιπρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της MetLife Alico 

στην Ελλάδα.Μια εταιρεία με τα μεγέ-
θη, την ισχύ και την διεθνή καταξίωση 
της MetLife Alico, δεν ξεχνά ποτέ ότι 
εκτός από τη βελτίωση των οικονομι-
κών δεικτών, έχει και την υποχρέωση 
να ανταποδώσει προς την κοινωνία 
και τους ασφαλισμένους της την εμπι-
στοσύνη με την οποία την περιβάλ-
λουν.Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και 
η απόφασή μας να κρατήσουμε σταθε-
ρά τα ασφάλιστρα των προγραμμάτων 
υγείας των ασφαλισμένων μας για ο-
λόκληρο το 2014,πρόσθεσε ο κ.Μαζα-
ράκης. Στην κίνηση αυτή, σημαντικό 
ρόλο αναμφίβολα διαδραμάτισε το γε-
γονός ότι όχι μόνον επιτύχαμε την α-
ποτελεσματική διαχείριση του χαρτο-
φυλακίου Υγείας, αλλά παράλληλα έ-
χουμε εξασφαλίσει ότι η πορεία των 
εξόδων νοσηλείας των ασφαλισμέ-
νων μας συνεχίζει να είναι ελεγχόμε-
νη. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσα από την 
σταθερή και εποικοδομητική συνερ-
γασία μας με τους παρόχους υπηρεσι-
ών Υγείας.

Όπως πάντα, έτσι και το 2014 θα 
παραμείνουμε προσηλωμένοι στην 
προσπάθειά μας να μεγιστοποιούμε τα 
οφέλη για τους ασφαλισμένους μας, 
πάντοτε στα πλαίσια της πελατοκε-
ντρικής φιλοσοφίας που αποτελεί α-
κρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής μας, 
ανέφερε ο κ.Μαζαράκης

MetLife Alico:
Σταθερά τα ασφάλιστρα 
των προγραμμάτων 
υγείας για το 2014

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη 
Βυτίνα το ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Επιτυχημένων Α-
σφαλιστών της MetLife Alico, στο οποίο παραβρέθηκαν 
οι κορυφαίοι συνεργάτες της 
εταιρίας από ολόκληρη την 
Ελλάδα, μαζί με τις οικογέ-
νειές τους. 

Ο Κύκλος Επιτυχημένων 
Ασφαλιστών της MetLife 
Alico αποτελείται από επαγ-
γελματίες ασφαλιστικούς 
συμβούλους οι οποίοι δια-
θέτουν εμπειρία και υψηλό 
επίπεδο επαγγελματισμού 
που τους ξεχωρίζει τόσο 
στην εταιρία, όσο και στην 
ευρύτερη ασφαλιστική αγορά.

Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν ο κ. Μ. Χα-
τζηδημητρίου, Head of Eastern & Southern Europe, 

MetLife, ο κ. Δ. Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος και Διευθύ-
νων Σύμβουλος της MetLife Alico στην Ελλάδα, ο κ. Γ. 
Ζερβουδάκης, Head of Face to Face Distribution Ελλά-

δας και ο κ. Γ. Αναστόπου-
λος Head of Direct Sales 
Force.Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών συζητήθηκαν τα 
μέχρι τώρα παραγωγικά α-
ποτελέσματα και τέθηκαν οι 
προτεραιότητες για την ε-
πόμενη περίοδο, με στόχο 
την επίτευξη ακόμη υψηλό-
τερων επιδόσεων. Εξετά-
σθηκε ακόμη μια σειρά θε-
μάτων πωλήσεων και ανα-
λύθηκαν βέλτιστες πρακτι-

κές, πάντοτε στο πλαίσιο της εστίασης στην πελατοκε-
ντρικότητα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φι-
λοσοφίας και της στρατηγικής της MetLife Alico

MetLife Alico 
Οι κορυφαίοι στο συνέδριο των επιτυχημένων 
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ING 

Χορηγός  
στην Women  
in Action 

Χορηγός στην εκδήλωση «Women 
In Action”, η οποία πραγματοποιήθη-
κε με στόχο την προώθηση της γυναι-
κείας επιχειρηματικότητας ήταν η  
ING.Ο χώρος του The Hub,όπου πραγ-
ματοποιήθηκε η εκδήλωση  μετα-
μορφώθηκε σε μία χριστουγεννιάτι-
κη αγορά, όπου 50 γυναίκες επιχει-
ρηματίες προσέφεραν τα είδη τους με 
στόχο να γίνουν γνωστές στο ευρύ 
κοινό και να ενθαρρύνουν και άλλες 
γυναίκες να τολμήσουν μία νέα ιδέα 
επιχειρηματικότητας. .Η ΙΝG με το 
σύνθημα “ING loves Women” εξα-
σφάλισε μία δυναμική  παρουσία σε 
αυτό το all day event, αγκαλιάζοντας 
όλους τους ρόλους της γυναίκας.  

ΠΣΣΑΣ 

Τροποποιήσεις 
υπέρ των 
συντονιστών 

Να διεκδικήσει την τροποποίηση 
του Νόμου, με βάση του οποίου προ-
βλέπεται καταβολή προμηθειών και 
υπερπρομηθειών στον συντονιστή α-
σφαλιστικών συμβούλων μόνο στην 
περίπτωση που η  ασφαλιστική εται-
ρεία λύσει την σύμβαση του διαμεσο-
λαβητή κι όχι στην περίπτωση που ο 
συντονιστής λύσει την σύμβαση με 
την ασφαλιστική εταιρεία, αποφάσισε 
ομόφωνα,  η Ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συ-
ντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων  
κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της. 
Αποφάσισε επίσης, να διεκδικήσει 
την πρόβλεψη στο νομοθετικό πλαί-
σιο, ώστε ο Συντονιστής να δικαιούται 
αμοιβή σε περίπτωση αποχώρησής 
του από την Ασφαλιστική Εταιρεία, α-
πό την παραγωγή που θα κάνουν α-
σφαλιστικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα 
παραμένουν στην εταιρεία και τους 
οποίους έχει ο ίδιος επιλέξει, εκπαι-
δεύσει και εποπτεύσει όσο συνεργα-
ζόταν με την ασφαλιστική εταιρεία. 
Κατά την διάρκεια της  Συνέλευσης ε-
ξελέγησαν τα μέλη του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου με πρόεδρο τον κ.
Δημήτρη Γαβαλάκη και αντιπρόεδρο 
τον κ.Γ.Πετρίδη. 




